
De Stadskrant - 18 mei 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

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. 

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 Klundert - Edam

Schilderachtig Edam-Volendam

Lingerzijde/Smeesteeg
Deze foto van de hoek Lingerzijde/
Smeesteeg laat een paar panden 
zien uit de jaren dertig.
Op de hoek de oude smederij van 
Jaap Hartog met daarnaast de 
oude bakkerij van Out.
Het meisje rechts op de hoek is 
Jopie Palsgraaf. Haar vader was 
taxichauffeur en reed door heel 
Noord-Holland. Hij stond bekend 
om zijn zekere rijstijl, want hij reed 
nooit harder dan 70 kilometer per 
uur en had dan ook nooit een 
ongeluk.

Zijn dochter trouwde later met 
Kees de Geus. De groenteboer uit 
Volendam, waar Kees vele jaren 
in het eerste elftal van Volendam 
speelde.
Daarnaast Jaap Hartog, de smid 
met in de deuropening Annie 
Hartog met daarnaast Tijmon bij ’t 
Vuur, de vader van de oud-stads-
omroeper Jaap bij ’t Vuur. Daar-
naast staan nog twee knechtjes.
Als laatste bedrijf zat hier de beste 
Chinees van de hele omgeving: 

Tai Wah. Daarnaast is de bakkerij 
van Out, die de bakkerij in 1934 
verkocht aan de familie Breed. In 
dit pand brak in 1939 brand uit 
die alles in de as legde. Gelukkig 
kon later alles weer nieuw worden 
opgetrokken. Nu zijn het twee 
woonhuizen geworden.

Op de achtergrond het oude huis 
van Bij ’t Vuur waar later een broer 
van Tijmon, Jaap, een nieuw pand 
liet bouwen.

Burgerlijke stand
Geboren:
03-05-2015 Dané, d.v. J.J.W. Kes-
sels en T.M.A. Seuren; 07-05-2015  
Imran, z.v. Y. Rezzak en T. Oubllal;
Aangifte partnerschap:
Jacobus Gerbrand Molenaar en Pas-
cal Baarslag;
Ondertrouwd: 
Johan Ronald Talsma en Maria 
Margaretha Elisabeth Tol; Hans van 
Riesen en Dieneke Helena Kras; Jo-
hannes Gerardus Everardus Buijs en 
Alida Anna Clementina Plat; Dennis 
van der Kuijl en Geertruida Corne-
lia Maria Sombroek; Mark Antonius 
Koning en Ilona Huisman;
Getrouwd:
Johannes Theodorus Albertus Visser 
en Silvie Barendse; Gerrit Willem 
de Graaf en Nicole Odette Chantal 
Schouten; Julian John Oosterloo en 
Kim Cathérine Maria Borsen;

Pinkstervuur
Op zaterdag 23 mei organiseert 
de Raad van Kerken Edam-Vo-
lendam het traditionele Pinkster-
vuur. Plaats van handeling is deze 
keer het grasveld naast de Grote 
kerk op de hoek Kerkepad-Grote 
Kerkstraat. Bij slecht weer wordt 
het evenement in de Grote Kerk ge-
houden. De aanvang is 19.00 uur.

Voorgangers zijn kapelaan Tesfay en 
Dominee Truus de Boer. Het kerk-
koor Cantate Domino zingt tijdens 
deze viering onder leiding van Agnes 
Kauffman. Ook zulle de kinderen bij 
de viering worden betrokken door 
de Liturgische lezingen te doen en 
gedichten voor te dragen. 

Tijdens de viering worden kaarsjes 
uitgereikt en papieren vredesduifjes 
waar iedereen zijn of haar vredes-
wens op kan schrijven. Natuurlijk 
wordt ook het Pinkstervuur ontsto-
ken en zullen de duiven, als vredes-
symbolen, worden opgelaten.

Reddingsstation 
Zeevang
Vervolg van pagina 5
“Vrijwilligers komen hier niet uit 
bravoure of omdat ze die pakken 
zo mooi vinden, maar ze moet wel 
lef hebben. Met windkracht acht 
en hoge golven moet je ook het 
water op durven. Daar trainen we 
ook op als we de kans hebben”. Het 
is vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
aldus Ed. 

Overleven
Reddingsstation Zeevang is ge-
lieerd aan de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) en onderdeel van de Re-
gionale Voorziening Reddingsbri-
gades Zaanstreek-Waterland. Van 
het KNRM krijgen ze een budget 
in natura voor trainingen, reparaties 
of pakken, maar verder moeten ze 
zelf voor financiering zorgen, bij-
voorbeeld in de vorm van donaties. 
Ook krijgen ze vergoedingen voor 
het waarborgen van de veiligheid 
tijdens evenementen zoals de Pie-
perrace bij Volendam en de Delta 
Loyd Regatta, een internationale 
zeilwedstrijd bij Medemblik. 
Maar ook tijdens de Volendammer 
kermis houden ze tot diep in de 
nacht een oogje in het zeil. Ker-
misbezoekers met een slok teveel 
op willen nog wel eens in de haven 
belanden, vrijwillig of per ongeluk. 
Dat kan gevaarlijk zijn, zeker als 
iemand tussen twee boten in be-
land. “Het menselijk lichaam wil 
instinctief altijd overleven, maar 
als je dronken bent wordt ook dat 
allemaal wat minder”. 
Door Thijs Slegt

Fotowedstrijd: 100 
jaar droge voeten: 
Mijn kijk op de dijk

In 2016 vieren we dat we al 100 
jaar droge voeten hebben achter 
de dijken van het IJsselmeerge-
bied, de vroegere Zuiderzee. 

Samenwerkingsverband Het Blau-
we Hart organiseert daarom een 
bijzondere fotowedstrijd rondom 
die zo oer-Hollandse dijken. 
Doe mee en stuur ons je mooiste 
foto met een korte toelichting van 
jou ‘kijk op de dijk’.

Zuiderzeewerken
In de nacht van 13 op 14 januari 
1916 voltrok zich in Nederland een 
watersnood rond de Zuiderzee. In 
Noord-Holland vielen 19 doden, 
waarvan de meeste op Marken. Deze 
ramp vormde de aanzet tot de Zui-
derzeewerken, waaronder de aanleg 
van de Afsluitdijk. Zo houden we 
het al bijna 100 jaar droog!

Doe mee en steun Het Blauwe 
Hart 
Wat is jouw kijk op de dijk? Stuur 
je foto met een korte toelichting in 
en laat het bijzondere Blauwe Hart 
zien! De mooiste foto’s willen we 
in een speciale tentoonstelling over 
100 jaar droge voeten aan iedereen 
laten zien!

Meedoen?
Stuur je mooiste digitale foto met 
toelichting naar fotowedstrijd@
hetblauwehart.org
De voorwaarden van de fotowed-
strijd zijn te vinden op www.het-
blauwehart.org 

Je kunt meedoen van 15 mei tot 
en met 15 september 2015.


