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In memoriam

Edam van eeuw tot eeuw

Vriendelijke ‘stille leider’
Edamse Marokkaanse
gemeenschap overleden 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!
n Abdeslam Elouardiji

Ruim een week geleden is op 77 jarige leeftijd Abdeslam Elouardiji
overleden. Elouardiji behoorde
tot de eerste generatie Marokkanen die via werk bij de firma
Heijmeijer aan de Baandervesting
in Edam neerstreek.
Het waren de vroege jaren zeventig
en voor de ‘gastarbeiders’stonden er
barakken klaar. Naast het werk was
er de eerste jaren weinig vertier. Contacten met Edammers werden onder
meer gelegd in jongerencentrum Nohol. Daar werd taalles gegeven en
kwamen veel Marokkaanse mannen
voor de gezelligheid bij elkaar.
In de jaren tachtig, toen bleek dat de
werknemers een vaste plek in Nederland hadden gevonden, volgden
de gezinsherenigingen. Abdeslam
Elouardiji had vijf kinderen, die
nog allemaal in Edam wonen. Zijn
zoon Mohamed is de bekendste. Hij
is de grote animator achter de gebedsruimte die enige jaren geleden
gerealiseerd is achter de vroegere
Nohol, het huidige buurtcentrum
de Singel.
Zeventiger Abdeslam Elouardiji
was trots op dit resultaat. Een manier
om de Marokkaanse gemeenschap
te binden en te verbinden met de lokale maatschappij. Elouardiji werd
decennialang gezien als een ‘stille
leider’ voor zijn gemeenschap en
bovenal een vriendelijk man.
Abdeslam Elouardiji is kortgeleden
begraven in zijn geboorteland.

De Nieuwehaven

Deze foto is genomen op de
Nieuwehaven met links een van
de pakhuizen van de Gestam en
in het rechter pand woonde Jan
Schardam, die samen met zijn
broer Klaas de eigenaren vormden
van de Gestam, de kaashandel
die in 1916 ontstond. Het woord
Gestam is afgeleid van Groot en
Schardam te Edam.

Dit huis werd in 1925 gesloopt en
Jan Schardam liet deze nieuwe
woning bouwen. De eerste steen
is gelegd door Johannes Schardam
op 22 juni 1925. Hij was toen acht
jaar oud.
Het kaaspakhuis is gebouwd in
1797, maar is niet altijd een kaaspakhuis geweest. Het werd name-

lijk jarenlang gebruikt als turfopslagplaats door de Gereformeerde
gemeenschap.
Als laatste van de familie Schardam woonde hier Dirk, die later
naar de Meermin verhuisde. Het
huis werd verkocht aan de familie
van Ravenzwaaij die hier een praktijk voor fysiotherapie inrichtte.

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.
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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Burgerlijke stand

Aangifte partnerschap:
Kelly Jozef Maria Veerman en Hester Charlotte de Kock;
Ondertrouw:
Stefan Everardus Johannes Bont en
Mireya de Jong Teixidó; Nicolaas
Bernardus Maria Karhof en Catharina Alida Maria Zwarthoed;
Getrouwd:
Mattheus Jacobus Maria Burger en
Johanna Maria Hansen;
Overleden:
15-11-2014 Geertruida Alize Maria
Tuijp, oud 46 jaar, e.v. P.A.J. Smit;
24-11-2014 Grietje Kamp, oud 81
jaar, w.v. H. Wolzak;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
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.
K.Z. Kim, geboren 16-04-1962.
Datum uitschrijving 16-10-2014; G.
Csikja, geboren 27-08-1991. Datum
uitschrijving 29-10-2014.
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.
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.
G. Brugnoli, 28-06-1985;
S.M. Vateva, 01-06-1991;

60+ bus start later

Door twee bedrijven is bezwaar
gemaakt tegen het initiatief van
de 60+Bus.

Zuidervesting/Gevangenpoort - Edam

Dat vereist voor de initiatiefnemers
van de Seniorenraad nader onderzoek, waardoor waarschijnlijk de
beoogde startdatum van 2 januari
gehaald wordt.

