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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

Aangifte partnerschap:
Jacobus Cornelis Pieter Schilder en
Rosalie Prins;
Ondertrouw:
Jacobus Johannes Kwakman en
Catharina Maria van den Heuvel;
Johannes Antonius Nicolaas de
Boer en Fibi van Onna; Mattheus
Jacobus Maria Burger en Johanna
Maria Hansen; Jacobus Jozef Maria
Smit en Wolmoed Johanna Huibertje
Maria Tuip;
Getrouwd:
Gerard Gerardus Vlak en Angelina
Elizabeth Maria Visser; Rijk Verwoert en Marie Vlugt; Edward Thomas Nicolaas Jacobus Veerman en
Margaretha Christina Maria Kok;

De Grote Kerk, M. Tinxgracht

Na de watersnoodramp in 1916 en als gevolg daarvan een groot
deel van Waterland tot aan Purmerend onder water stond, werd er
met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk vee te redden tegen
verdrinking.
Uit nood werd er zoveel mogelijk vee ondergebracht in de Grote Kerk
van Edam, zoals op deze foto te zien is.
Het zal wel heel erg hebben gestonken in de kerk en al die vochtige
lucht heeft er natuurlijk ook niet aan meegewerkt om de kerkmeubelen in goede staat te houden.
Ik weet echt niet hoelang die koeien in de kerk hebben gestaan, maar
volgens mij toch zeker op zijn minst drie maanden.Op deze foto staat
de heer Plas bij zijn koeien met een paar knechten.
Rectificatie:
In de vorige aflevering is een zin weggevallen: Kees Kraaij woonde op
de plek waar ten tijde van de opname een schuurtje stond.

Schilderachtig Edam-Volendam
Edammer Ko Graas (1951) is niet
alleen architect maar tevens een
gepassioneerd tekenaar en schilder.
Zijn stads- en dorpsgezichten zullen de komende maanden een vaste
plaats krijgen in de Stadskrant.
Al op jonge leeftijd legde de in Wormerveer geboren Graas zich toe op
het schilderen en tekenen van de
natuur en zijn bebouwde omgeving.
Geïnspireerd door alles wat leeft,
bestaat en heeft bestaan. In al zijn
vorm en kleur legt hij het beeld op
eigen wijze vast in verf en potlood,
op linnen en/of papier.

Overleden:
14-10-2014 Lena Jacoba Prosperi,
oud 77 jaar, e.v. M. Riezebos; 18-102014 Cornelis Maria Plat, oud 56
jaar; 20-10-2014 Johanna Catharina
Geijsel, oud 94 jaar, w.v. A.M. Kemper; 24-10-2014 Wilhelmina Has,
oud 90 jaar; 30-10-2014 Dirk Schilder, oud 77 jaar, e.v. AM Plat;
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
G Csikja, 27-08-1991
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Sectie Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten
van deze personen op te schorten.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
KH Baars, 14-02-1986. Datum
uitschrijving 01-10-2014; IA Willemse, 23-08-1988. Datum uitschrijving 01-10-2014; J v/d Velde,
29-08-1957. Datum uitschrijving
03-10-2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift
is zes weken en vangt aan één dag
na de datum van het besluit. Het
ondertekende bezwaarschrift moet
bevatten de naam en het adres van
de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaarschrift zich richt. Ook
moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan burgemeester en wethouders van
Edam-Volendam, Postbus 180, 1130
AD Volendam.

Edam-Volendam
blijft na fusie EdamVolendam

Ondanks het feit dat de lokale partijen Volendam|80 en Lijst Kras de
naam hadden willen omdraaien,
heeft een summiere meerderheid
(11 tegen 10) van de raad gekozen
om ook na de fusie de naam EdamVolendam mee te geven.

Hij heeft regelmatig geëxposeerd en
zijn illustraties zijn terug te vinden
in verschillende boekwerken.
Indien gewenst kan hij werken in
opdracht aan landschappen, stadsen/of dorpsgezichten, portretten,
dieren, stillevens en alles wat wenselijk is. Ook grote wandschilderingen en decoraties behoren tot de
mogelijkheden.
Opdrachten uiteraard na uitvoerig
overleg en een vrijblijvende prijsopgave.
Ko Graas, Voorhaven 14 Edam.
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl.

anno ■
Burgerlijke stand

CDA
Coalitiegenoot het CDA ging niet
mee in de poging om Volendam
voorop het bordje te krijgen.

Noordervesting - Edam

De gemeenteraad van Zeevang, die
donderdag met enige verbazing toekeek naar het politieke steekspel,
was al eerder akkoord met ‘EdamVolendam’ als nieuwe naam.

