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Edamse jeugd kiest
mooiste Sint-etalage

De jeugdige deelnemers aan de Kinderactie van Ondernemersvereniging Edam konden aangeven welke
etalage in de Edamse binnenstad zij
het mooiste vonden. Het was dringen bleek, bij het doornemen van
de inzendingen. Uiteindelijk gingen
de meeste stemmen naar de Sintetalages van Drogisterij de Graaf,
Jorritsma Sieraden & Souvenirs, de
Kast en Markee Boek & Kantoor.

Opbrengst
Grote Clubactie

Verenigingen Edam-Volendam
halen € 18.161,- op met Grote
Clubactie.
Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek
aan de slag gegaan voor hun sport-,
cultuur- of hobbyvereniging. De
opbrengst van deelnemende verenigingen uit Edam en Volendam
is in totaal € 18.161,-. De jaarlijkse
financiële injectie die ze door de
Grote Clubactie krijgen, is voor
velen onmisbaar voor de aanschaf
van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, organiseren
van activiteiten. Alle deelnemende
verenigingen hebben hun cheque
in de brievenbus gekregen met het
bedrag dat hun lotenverkopers hebben opgehaald.
Hoge opbrengst
Dit jaar deden de volgende verenigingen in Edam en Volendam mee:
Volleybalvereniging Move uit Edam
met een opbrengst van € 3.960,00;
Voetbalvereniging EVC uit Edam
met een opbrengst van € 8.960,01;
Tafeltennisvereniging Victory55 uit
Volendam met een opbrengst van
€ 360,00; Voetbalvereniging Monnickendam met een opbrengst van
€ 436,50; Atletiekvereniging Edam
met een opbrengst van € 4.444,86.

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!

Zoals je kunt zien is de Baanbrug
nog van hout. Deze brug werd in
1881 vervangen door een ijzeren
brug die er nu nog ligt. Op de achtergrond zie je ook nog het pand
van Laddrak, waar nu de familie
Plat woont. Er zaten toen nog drie
ramen boven elkaar.
Er stonden toen aan beide zijden

Nadat de kruitdampen zijn opgetrokken wil GroenLinks in het
nieuwe jaar met een paukenslag
van start. Vrijdag 9 januari 2015
organiseren wij in de PX te Volendam de avond VOED ZE voor alle
inwoners van de nieuwe fusiegemeente Edam-Volendam.

grote panden en ook een paar
pakhuizen links. Met op de achtergrond enorme iepenbomen op
de vesting.
Op de erepoort staan een paar
prachtige afbeeldingen geschilderd en ook de jaartallen 15721872. En als je nagaat dat deze
foto al 142 jaar oud is en nog in

zo´n goede conditie!
De heer Siewers maakte niet alleen
foto´s in Edam en Volendam maar
ook in Monnickendam. Ik vind het
de hoogste tijd dat er eindelijk eens
een straatnaam wordt gegeven
aan deze uitzonderlijke fotograaf
en daar zijn met mij ook vele Volendammers het mee eens!

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.

Zoals bekend zullen Volendam,
Edam en Zeevang formeel per 1 januari 2016 opgaan in één gemeente. Wij
nodigen daarom al onze inwoners uit
om kennis met elkaar en met GroenLinks te komen maken. Voor alles wat
je die avond in gedachten had, is er
bij ons een beter alternatief.
Hier is de line-up:
TED-talks: In zogenaamde TEDtalks brengen vier sprekers in ultrakorte lezingen hun ideeën, vragen
en gedachten voor het voetlicht. De
onderwerpen zijn interessant, uitdagend, divers en onverwacht. Zo
vertelt bioloog Nico van Straalen
over het sperma van de Neanderthaler. Nadat de spreker het applaus
in ontvangst heeft genomen kunt u
hem of haar, onder vier ogen, die ene
brandende vraag stellen die u in het
openbaar liever voor u had gehouden.
En uw moed zal worden beloond.
Muziek: Ach.. waar zouden we blijven zonder muziek. Muziek verbroedert, biedt troost en plezier. Muzikanten uit de nieuwe gemeente, bekend
en minder bekend, komen muziek
maken, solo of in een band. Aanvankelijk gevoelig en zacht en later op de
avond wat ruiger. We beginnen met
Ayonne uit Edam. Dan speelt Flem
uit Hobrede. Dandelion uit Volendam
en Project Bongo maken het af.

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.

Prikkelende stellingen: Aan de hand
van prikkelende stellingen over heikele kwesties in de nieuwe gemeente
peilen we de mening van het publiek.
Als de zaal groen kleurt bent u het
eens met GroenLinks en bij rood…
bent u dat niet.
Speed-interviews: Wilt u kennismaken met onze raads- en bestuursleden
en ze aan de tand voelen? Dat kan,
maar niet te lang en niet te hardhandig. Het is vrijdagavond en zij willen
ook gewoon naar de muziek luisteren
en lekker wat drinken en relaxen.

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.

Geboren:
29-11-2014 Bo Cornelis Geertruida,
d.v. N.T. Steur en S.A.M. Koning; 0512-2014 Femke, d.v. D.J. Regter en
I.E.G. Tol; 05-12-2014 Jackie Esther
Tamara, d.v. J.J.H.J. Tol en J.C.C.
Bond; 05-12-2014 Feline Lynn, d.v.
T.J.M. Koning en M.C. Sier; 07-122014 Daan Cornelis Hendrikus, z.v.
N.C. Keijzer en M.J.H.M. Silven;
Ondertrouwd:
Louis Petrus Jacobus Fontaine en
Phoei Saan Diana Au Yeung;
Overleden:
30-11-2014Cornelis Jacobus Lagrand, oud 74 jaar, e.v. A.C.M.
Groenewoud; 05-12-2014 Johanna
Cornelia Negenborn, oud 98 jaar,
achtereenvolgens gehuwd geweest
met K.Rol en C.G.A. Brink; 08-122014 Simon Cornelius Schilder, oud
68 jaar, e.v. E.M. Bond.
Partnerschap:
Kelly Jozef Maria Veerman en Hester
Charlotte de Kock.

Brood en Spelen
bij VOED ZE!

De Baanstraat – Siewers
verdient straatbordje!
Ik kreeg kortgeleden drie prachtige
foto´s van Edam die gemaakt zijn
door een van de eerste fotografen
van Nederland, de heer P. Siewers.
Dit is een foto van de Baanstraat
uit 1872, die genomen is vanaf
de oude Baanbrug met daarvoor
een heel mooie erepoort ter herinnering aan de 300-jarige onafhankelijkheid van Spanje.

anno ■
Burgerlijke stand

Dienaarsluisje - Edam

Dus tot vrijdag 9 januari 2015,
aanvang 20:30 uur in de PX in
Volendam: VOED ZE. De toegang
is gratis. Wie bij de ingang kan
vertellen wat VOED ZE betekent
krijgt een consumptiebon.

