
De Stadskrant - 12 januari 2015 pagina 11

Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Schilderachtig Edam-Volendam

Edammer Ko Graas (1951)  is niet 
alleen architect maar tevens een 
gepassioneerd tekenaar en schilder. 
Zijn stads- en dorpsgezichten zul-
len de komende maanden een vaste 
plaats krijgen in de Stadskrant. 

Al op jonge leeftijd legde de in Wor-
merveer geboren Graas zich toe op 
het schilderen en tekenen van de na-
tuur en zijn bebouwde omgeving. 

Warder
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 wen-
selijk is. Ook grote wandschilde-
ringen en decoraties behoren tot de 
mogelijkheden. 

Opdrachten uiteraard na uitvoerig 
overleg en een vrijblijvende prijsop-
gave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com; www.kograaskunstschilder.nl.

De Westervesting
Dit is een mooie foto voor het vertrek van de stoomtram naar Am-
sterdam met op de locomotief no. 5 de machinist met daarachter het 
rijtuignummer 22 van Station Edam. 
Onderdeel van de tweede Noord-Hollandse Tramwegmaatschappij 
die geopend werd in 1888.

Voor het rijtuig de stationschef en de conducteur. Je kan je toch bijna 
niet meer voorstellen dat je ruim een uur onderweg was naar Am-
sterdam. 

Als deze trein er nu nog was dan stonden de toeristen in rijen om naar 
Edam te gaan!

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Hotze Veenstra en Rachida Yamina 
Chaouqui;
Getrouwd:
Johannes Simon Keizer en Maria 
Adriana Johanna Snoek;
Overleden:
20-12-2014  Hendricus Petrus Jo-
zef Jonk, oud 72 jaar; 20-12-2014  
Cornelia Verwoerd, oud 82 jaar, w.v. 
A. Lammers; 22-12-2014  Alida 
Catharina Maria Kwakman, oud 
60 jaar; 23-12-2014  Cornelia Afra 
Maria Smit, oud 71 jaar, e.v. N.C.A. 
Mooijer; 24-12-2014  Aloisius de 
Vries, oud 60 jaar; 29-12-2014  
Maria Cornelia Bond, oud 86 jaar, 
w.v. C. Butter; 05-01-2015  Johanna 
Wilhelmina van Zijl, oud 90 jaar, 
w.v. N.T. van der Lee; 06-01-2015  
Afra Maria Koning, oud 53 jaar; 
06-01-2015  Cornelia van Dijk, oud 
80 jaar, e.v. P.G.J. Grootendorst; 
06-01-2015  Albert Evers, oud 99 
jaar, w.v. M. Derlagen; 07-01-2015  
Cornelis Johannes Keizer, oud 82 
jaar, e.v. F.J.M. Runderkamp;

Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 2.39 van de Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) is een ieder ver-
plicht 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 opschor-
ting betekent dat u niet meer als 
ingezetene in de basisregistratie 
van Edam-Volendam bent geregi-
streerd. 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 fi-
nanciële consequenties met zich 
meebrengen voor bijvoorbeeld de 
huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
C.M. Eeltink           21-05-1964;

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  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.
G. Brugnoli, geboren 28-06-1985. 
Datum uitschrijving 27-11-2014; 
S.M. Vateva, geboren 01-06-1991. 
Datum uitschrijving 27-11-2014.
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende tegen dit besluit bezwaar ma-
ken 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 om-
schrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift zich richt. 

Ook moet de bezwaarmaker gemo-
tiveerd aangeven waarom hij of zij 
het niet eens is met het besluit. Het 
bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan burgemeester en wethou-
ders van Edam-Volendam, Postbus 
180, 1130 AD  Volendam.


