De Stadskrant - 26 januari 2015 pagina 11

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 Ye achter de Gevangenpoortsteeg

Deze ansichtkaart is van 1947 en is ook de enige kaart waarop te zien
is hoe het hooi in de kapberg werd geblazen en wel achter de boerderij
van Dirk Buhrs in de Gevangenpoortsteeg.
Het pad liep vanaf de Zuidervesting achter het café de Gevangenpoort
langs naar de kapberg.
In het midden van een stolpboerderij had je altijd de hooiberg, waardoor de koeien makkelijk te voederen waren via luiken in de vloer.
Maar veelal was er ook een kapberg waar het hooi werd opgeslagen

en dat zie je hier op de foto. En dat blazen was al heel modern!
Ik heb vroeger veel gekeken hoe het hooi met koeboten uit de Zeevang
naar de boerderij werd gevaren aan het Bagijnenland bij de boerderij
van J.D. de Boer. Dan werden twee stokken in het gras neergelegd
waarop het hooi uit de koeboot met hooivorken werd neergegooid en
dan werd het hooidoor de steeg naar de kapberg gedragen.
Kun je nagaan hoeveel werk dit was eer de boot leeg was. En dan moest
het natuurlijk ook nog eens een dag of wat droog weer zijn! Want als
het hooi maar ietsje te vochtig was dan had je grote kans op hooibroei
met brand ten gevolg wat dan ook vaak voorkwam.
Vandaag de dag krijgen de koeien alleen maar kuilgras te eten en
mais. Het gras wordt gemaaid en gelijk nat opgeslagen. Plastic erover
en afgedekt onder autobanden.

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
09-01-2015 Janine Geertruida Isella,
d.v. J.C.J. Molenaar en L.H.G. Buijs;
09-01-2015 Bastiaan Timotheus
Jozef, z.v. J.J. van Vlaanderen en
A.M.C. Veerman; 22-01-2015 Delayla Casey Sharona, d.v. R.T.N. de
Boer en P.R. Zaunbrecher;
Ondertrouwd:
Sebastian Hans Manuel Maria Vinkenborg en Nikita Bottelier; Hendrik Johannes Haring en Maria
Anna Smit;
Getrouwd:
Hotze Veenstra en Rachida Yamina
Chaouqui; Pieter Cornelis Butter en
Sónia Carla Alafo;
Overleden:
07-01-2015 Jacob Dekker, oud 90
jaar, w.v. H. Dobber; 09-01-2015
Lijsbeth Johler, oud 91 jaar, w.v. J.
Hetjes; 13-01-2015 Columba Theresia Reurs, oud 85 jaar, w.v. W. Steur;
22-01-2015; Maria Schut, oud 95
jaar, w.v. D. Ent;
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.
A. El Hamdani
08-06-1987.

Themabijeenkomst
prostaatkanker

De meest voorkomende vorm van
kanker bij mannen is prostaatkanker. Jaarlijks wordt in Nederland bij meer dan 10.000 mannen
prostaatkanker vastgesteld. In
ruim 70% van de gevallen gaat
het hierbij om mannen van 65
jaar en ouder.

Etersheim - molen de Breek
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.

Omdat prostaatkanker, zeker bij
oudere mannen, langzaam groeit,
is de ziekte in de meeste gevallen
goed te behandelen. Dit is mede te
danken aan het feit dat er de laatste
jaren een enorme vooruitgang in de
prostaatkankerzorg is geboekt.
Op woensdag 11 februari aanstaande
vindt in het Huis aan het Water een
thema-avond over prostaatkanker
plaats. Dokter A. van Bochove,
oncoloog van het ZMC en directeur Esperanz zal iets vertellen over
prostaatkanker in het algemeen, de
behandeling van prostaatkanker, de
impact van sommige behandelingen
op de hormoonhuishouding & sexualiteit en over de laatste ontwikkelingen in de prostaatkankerzorg.
19.30 uur drs. M. Hakvoort psychiater en voorzitter van Stichting Huis
aan het Water. Vervolg: 19.45 uur
drs. Oncoloog A. van Bochove. Aanmelden: info@stichtinghuisaanhetwater.nl of tel:742 790.
Woensdag 11 februari.
Huis aan het Water, Hoogedijk 7
a & B, Katwoude.

