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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

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. 

Nieuwehaven Edam
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.

Schilderachtig Edam-Volendam

Het Damplein
Hier staat de vrijwillige brandweer van Edam aangetreden voor een foto 
vanwege het twintigjarig bestaan in 1944.
Links voor de ladderwagen Willem van Dijk, Thames Karregat, Manus 
Groot, Bep bij ’t Vuur en zittend ‘oude’ Piet Doets met daarnaast Daan 
de Koe. Van de drie voor de handpomp weet ik alleen de naam van de 
middelste: Piet Neuteboom en de twee rechts: Jan van Dijk en Siem bij 
’t Vuur. Achter de handpomp Maarten Laan, Herman Pauw, Piet Doets 
junior. De man met wit hemd is Cees Conijn met achter hem v.l.n.r. Th. 
Bij ’t Vuur, Sjors Groot en W.A.F. Visser.
Rechts van Conijn, Klaas Wester, melkboer Hovenier en Jaap Hartog, 
de smit. Zittend op de brandweerauto: W.K. Bouwes, Dirk Loods, Jan 
Loods, Cobes Roskam en als laatste Gerrit Buhrs, in het dagelijks leven 
slager. De drie die op de wagen zitten zijn Henk Medik, melkboer Piet 
de Boer en Frans Vreeburg, postbode. Op de stoep van het stadhuis 
staan vijf mensen die ik niet heb herkend.

Burgerlijke stand
Geboren:
19-03-2015  Lize Chanel Aline, d.v. 
P.J.M. Tol en M.M.P.A. Schilder
Ondertrouwd:
Johannes Hendricus Maria Tol en 
Maria Yolande de Boer; Johannes 
Theodorus Albertus Visser en Silvie 
Barendse;
Partnerschap:
Wilhelmus Cornelis Maria Schilder 
en Alida Geertruida Maria Zwart-
hoed; Roy Scheers en Chantal Mi-
chaela Lukassen;
Overleden:
12-03-2015  Gerda  Berendina Krap, 
oud 74 jaar, w.v. W.L. Braak; 13-03-
2015 Bernardus Maria de Boer, oud 
51 jaar; 16-03-2015  Martin Antho-
nius Kemper, oud 31 jaar; 17-03-
2015 Arisje Tol, oud 84 jaar, w.v.  J. 
Tol; 18-03-2015 Geert van der Broek, 
oud 73 jaar, e.v. W.H. Plomp; 20-03-
2015 Franciscus Joannes Ambro-
sius IJsselmuiden, oud 75 jaar, e.v. 
G.W.J.C.M. Coopmans; 20-03-2015  
Aaldert Lensen, oud  74 jaar; 20-03-
2015 Johan Willem Brangert, oud 
84 jaar; 25-03-2015 Ruben Jacobus 
Petrus van der Sluijs, oud 1 jaar; 29-
03-2015 Catharina Maria Veerman, 
oud 84 jaar, e.v. E. Karregat;
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
P. Pavlović 25-07-1990; Z.J. Kur-
zawa 07-09-1989; J.M. Plat 07-07-
1946; C.M. Plat-de Boer 20-08-1946; 
M.S. Tsjitian 30-01-1986; I. Schou-
ten 21-11-1985.
Vertrokken naar onbekende be-
stemming
Uit onderzoek van de Sectie Burger-
zaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de Basisregi-
stratie Personen staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de bijhou-
ding van de persoonslijsten van deze 
personen op te schorten. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
L. Deneken 14-03-1970. Datum uit-
schrijving 10-02-2015; S.J. Faassen 
18-06-1978. Datum uitschrijving 02-
03-2015. S. Wachikh 28-04-1978. 
Datum uitschrijving 02-03-2015.

Koop nu kaarten met 
vroegboekkorting

De jaarlijkse singersongwriter-
wandeling in Edam (A walk About 
Music zondag 25 oktober) heeft 
nog enkele kaarten voor slechts 
10 euro ex fee in de aanbieding 
voor de snelle beslisser. 

Inmiddels is dit muzikale evenement 
uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd 
festival met veel internationale ar-
tiesten. Dit jaar zijn de volgende 
artiesten reeds vastgelegd: Jake 
Morgan (uk), Assuanta & the Light 
Orchestra (Be), Stephen Simmons 
(VS), Harold K, Paulusma (Daryll-
Ann) & Sieben en Onno Smit (Beans 
& Fatback). Meer heel mooie namen 
volgen snel! www.awalkaboutmu-
sic.nl voor info en kaarten.

WaterWijs in Edam
WaterWijs  bestaat uit  twee zange-
ressen en drie zangers, liedjes van 
eigen hand worden meerstemmig 
gezongen en hier en daar afgewis-
seld met een solo. Zij begeleiden 
zichzelf met instrumenten als gi-
taren, accordeon, dwarsfluit, an-
dere fluiten, bekende en onbekende 
percussie-instrumenten. Zie: www.
waterwijs.net. Graaf Willemstraat 
13 Edam, 19 april, Aanvang : 14.00 
uur. Gratis toegang na afloop onder 
het genot van een drankje. 
Reserveren: maisavanderkolk@
ziggo.nl of tel. 06-20889988.


