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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!

De Grote Kerkstraat – Sinterklaastijd rond 1900

Deze foto is van begin 1900 aan de achterkant van de kleuterschol
van juffrouw Kat. Zoals je kunt zien is het rond Sinterklaas zijn verjaardag, 5 december.
Die kleintjes waren waarschijnlijk onder de indruk van de primitieve Sinterklaas en zijn Pieterman. Ik vind dat ze er wat potsierlijk uitzien…
Rechts staat juffrouw Kat, een heel bekend figuur in Edam. Zij werd de
eerste leidster van de kleuterschool die werd gebouwd in 1880 nadat
een paar jaar eerder de Eilandsgracht van de Achterhaven tot aan de
Kaasmarkt werd gedempt in 1878.
Het steegje naast de school noemde wij het Kattensteegje. Helaas is er
nooit een naambordje aan de muur van dat steegje geplaatst. Ik vind
dat nog steeds erg jammer!

Schilderachtig Edam-Volendam

Burgerlijke stand

Geboren:
09-11-2014 Hayden Anthony, z.v.
R. Folkers en M.L. Schilder; 1311-2014 Jason Cornelis Jacobus,
z.v. J.G.M. Mooijer en W.H.M.
Eerdhuijzen;
Ondertrouwd:
Johannes Jacobus Maria Bond en
Wolmoed Maria Stroek; Everardus
Petrus Wilhelmus Kwakman en Klazina Afra Cornelia Schilder; Jacobus
Johannes Smits en Sharon Maria Tol;
Johannes Simon Keizer en Maria
Adriana Johanna Snoek;
Getrouwd:
Willem Dirk van Oostveen en Daniëlle Anna Maria Jonk; Johannes
Antonius Nicolaas de Boer en Fibi
van Onna;
Overleden:
01-11-2014 Klaasje Buijs, oud 95
jaar, w.v. F.W.J. Schutte; 05-11-2014
Petrus Cornelis Maria Bond, oud 71
jaar, e.v. C.A. van Vlaanderen; 0511-2014 Maria Soetekouw, oud 68
jaar, w.v. C.J. de Jong; 13-11-2014
Hillegonda Maria de Boer, oud 89
jaar, w.v. J.G. Koning.
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) is een ieder
verplicht na adreswijziging hiervan
schriftelijk aangifte te doen binnen
de termijn van vier weken voor tot
vijf dagen na adreswijziging. De
hierna genoemde personen hebben
verzuimd dit te doen. Daarom zijn
wij op grond van artikel 2.22 lid 1
van de Wet BRP voornemens om de
bijhouding van de persoonslijst van
de volgende personen op te schorten
in verband met vertrek naar Land
Onbekend. Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de basisregistratie van
Edam-Volendam bent geregistreerd.
Dit heeft als direct gevolg dat er
met ingang van de datum van deze
brief geen documenten, zoals een
uittreksel uit de BRP, een paspoort
of rijbewijs, meer kunnen worden
verstrekt. Het kan ook financiële
consequenties met zich meebrengen
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag,
kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.
D.H.T. Buter, 04-03-1977;
K. Márta, 18-09-1953.

Totaalopbrengst
kermissen

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.

De definitieve opbrengst van de kermissen 2014 in Edam en Volendam
is uitgekomen op een bedrag van
€ 180.505,-.

MS Collecteweek
start 17 november

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.
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.
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Huisje Cees Roos - Edam

Op maandag 17 november gaat de
MS Collecte weer van start. Een
bijzonder jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de
eerste keer werd georganiseerd met
500 collectanten. Dit jaar gaan zo’n
14.000 vrijwilligers in het hele land
op pad om zoveel mogelijk geld
op te halen voor Multiple Sclerose
(MS).
Laat u de collectant niet in de kou
staan? Elke MS-collectant kan zich
legitimeren. Het Nationaal MS
Fonds is te herkennen aan het oranje
vlinderlogo. Wie de collectant mist,
kan uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057.
Wilt u meer informatie? Kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op
met Pamela Zaat, van het Nationaal
MS Fonds, 010-5919839, pamela@
nationaalmsfonds.nl

