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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam 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!

anno ■
Burgerlijke stand

Getrouwd:
Nicolaas Bernardus Maria Karhof en
Catharina Alida Maria Zwarthoed
Overleden:
10-12-2014 Klaas Meijer, oud 78
jaar, e.v. A.W. Vels; 11-12-2014
Willy de Wilde, oud 55 jaar; 1512-2014 Kim Troisfontaine, oud
36 jaar; 16-12-2014 Catharina Maria Geerlings, oud 71 jaar, e.v. J.R.
Luttikhuizen; 16-12-2014 Aaltje
Pauw, oud 91 jaar, w.v. D. van Zanen; 17-12-2014 Helena Cornelia
Quist, oud 79 jaar, e.v. H.J. Aberson;
18-12-2014 Catharina Plat, oud 85
jaar, w.v. T. Veerman.

Raden EdamVolendam en Zeevang akkoord met
toekomstvisie

Heel erg had het stuk de raadsleden
niet geïnspireerd, bleek afgelopen
donderdag tijdens de gezamenlijke
raadsvergadering van Edam-Volendam en de Zeevang. Wel is het
van belang dat de nieuwe gemeente
vanaf 1 januari 2016 richtlijnen
heeft waar de nieuwe raad invulling aan moet geven.

De Grote Kerkstraat

Ook deze foto uit 1872 van de Grote Kerkstraat vind ik prachtig. En
er staan zelfs twee erepoorten op, ter herinnering aan het einde van
de oorlog met Spanje, tweehonderd jaar daarvoor.
De erepoort op de achtergrond staat ter hoogte van de Vijzelstraat en
op deze poort staat te lezen ‘1872 Edamse burgerij’.
De foto is genomen vanaf de voordeur van het Weeshuis richting Grote
Kerk. Op de plaats van de oude stolpboerderij van Gerrit Koning woont
nu de familie Dijkstra, de voormalige Rijksbouwmeester en zijn vrouw.
In die tijd stond er een heel groot lang huis.

De eerste poort stond vlakbij het Weeshuis. Achter de man die in het
midden van de weg staat, zie je het huis waar nu de familie Ottenhof
woont.
Al met al een schitterende foto van Edam met bovenop de eerste poort
een kleine boot met een mannetje op het achterdek.

Schilderachtig Edam-Volendam

Het Visiedocument is niet alleen
in de politiek besproken. Ook in
gesprekken met maatschappelijke
organisaties en tijdens een open bijeenkomst voor inwoners is de visie
aan de orde gekomen. Een visie over
wonen en werken, zorg en welzijn,
cultuur en sporttoerisme, natuur en
bereikbaarheid.
Er was donderdag dan ook brede
steun voor de visie. Grote vraag is
wel hoe je het concreet kunt maken,
stelde Dirk Dijkshoorn (Zeevangsbelang). Ook het feit dat er dorpsraden blijven wordt als positief gezien.
Yvonne Jonkman (PvdA Zeevang)
vindt dat de externe communicatie
tot nu toe zeer te wensen over houdt.
Daarin kreeg ze brede steun.
Maarten Hellingman (VVD Zeevang) is blij dat er in Oosthuizen een
gemeenteloket blijft voor de burger.
Ook de ambitie om de scholen open
te houden heeft de instemming van
de VVD.
Nico Karhof (Volendam|80) vertelde dat de fusie in Volendam niet
erg leeft. “Maar we kunnen er wel
op worden afgerekend. Zo zijn Volendammers ook.”
Voor Nico van Straalen (GroenLinks) is de vraag hoe alle geformuleerde ambities uitgevoerd
gaan worden. Wim Runderkamp
(VVD) mist in de Visie vooral het
perspectief vanuit bewoners en ondernemers.

Haven - 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, stads-

en/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.

Vincent Tuijp (CDA) vindt het
vooral een kostbaar document.
“Deze algemeenheden hadden we
met een klein groepje mensen ook
op twee namiddagen samen kunnen stellen.”
Voor Erik Schokker (Lijst Kras)
vormt de visie het startpunt voor een
eerder opgesteld stappenplan. “Maar
het doel moet zijn: toegroeien naar
een mooie samenwerking!”

50 jaar getrouwd

Dinsdag 23 december is het 50 jaar
geleden dat de heer en mevrouw
Schoute uit Oosthuizen trouwden.
Dit heugelijke en bijzondere feit is
voor burgemeester Heerschop aanleiding om twee dagen voor Kerstmis langs te gaan bij dit echtpaar.

