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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!

Burgemeester Versteeghsingel

Dit is een mooi wintergezicht van de boerderij van Kout die stond op
de plek waar nu het laboratorium van het Hoogheemraadschap staat,
aan de overkant van de Meermin.
Ik vond het eeuwig zonde dat deze boerderij werd gesloopt, want hij was
nog in prima staat! Maar ja, alles voor het Hoogheemraadschap…
Net als de kantoren aan de Schepenmakersdijk waar nooit naar geld
werd gekeken wat betreft de luxe in de kantoren.
Doodzonde dat deze panden nu door de gemeente verkocht zijn! Zeker met het oog op de fusie van de Zeevang.

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
27-02 Nynke Anna Christina Maria
de Boer, d.v. Cornelis Hendrikus
Maria de Boer en Adelaida Pauli;
Aangifte partnerschap:
Roy Scheers en Chantal Michaela
Lukassen;
Ondertrouwd:
Markus Nicolaas Heilig en Mariska
Alida Maria Schokker;
Partnerschap:
Bernardus Johannes Simon Kok en
Geertruida Huibertha Maria Bont
Overleden:
07-03-2015 Cornelia Rumolda Maria Schilder, oud 67 jaar; 07-03-2015
Catharina Geertruida Maria Terhorst, oud 80 jaar, w.v. B.C. Günther;
07-03-2015 Anthonina Cornelia
Tessel, oud 93 jaar, w.v. J.G. Hinke;
10-03-2015 Sjoukje de Roos, oud 63
jaar, w.v. B.Nieuweboer;
Voornemen tot uitschrijving
uit de gemeente
Z. Tyszko 22-08-1984; W. Asscheman 24-051974;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
S.P. Ruitteman, 18-01-1958. Datum
uitschrijving 09-02-2015;

Grote partijen
verliezen kiezers

Met een opkomst van 48,3% is het
CDA de grootste partij geworden
bij de provinciale verkiezingen
van 18 maart.
Hoewel het aantal stemmers voor
het CDA met bijna 400 terugliep,
bleef het de grootste (en groeide het
percentueel iets door naar 33,81%).
Gevolgd door de PVV (26,15%) die
ook het aantal stemmers terug zag
lopen (van 3538 naar 2816). Grote
verliezer was de PvdA die in EdamVolendam naar de marge lijkt te verdwijnen. Dit was een halvering ten
opzichte van 2011: van 1021 naar
506 stemmers.
Het verlies voor de VVD was ook
fors: van 2077 naar 1368 stemmers.
De VVD heeft daarmee 12,71% van
het plaatselijk electoraat. D’66 steeg
ligt, maar volgde niet de landelijke
tendens (van 3,91 naar 5,18%). Het
zelfde geldt voor de SP (van 4,94
naar 5,03%. Ook GroenLinks zag
ene lichte stijging: van 3,59 naar
4,4% (17 stemmers winst).
Onder de kleintjes was de opvallendste winnaars De Partij voor de
Dieren Van 190 naar 281 (2,61%)
stemmen en 50Plus: van 157 naar
247 stemmers (2,29%).
Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen bekend
De voorlopige uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur
voor Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is bekend. Groen,
Water & Land is de grootste partij
geworden. De opkomst was 43%.

Doolhof 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.

Partijen 			
Water Natuurlijk 4; CDA 4; PvdA
3; VVD 4; Groen, Water & Land
4; Boeren, Burgers, Waterbelang
2; Algemene Waterschapspartij 1;
KNSB Gewest NH/Utrecht 0; Mens
& Spirit 0; 50 PLUS 1; CU/SGP 0;
Koninklijke Schuttevaer 0; Bedrijfsleven meer met Water 0.		
			
Installatie nieuw bestuur
Op woensdag 25 maart om 16.00 uur
neemt het huidige bestuur tijdens een
openbare vergadering afscheid. Op
donderdag 26 maart om 20.00 uur is
de beëdiging van het nieuwe bestuur.
Beide vergaderingen zijn openbaar
en vinden plaats in het kantoor van
het hoogheemraadschap, Bevelandseweg 1, Heerhugowaard.

