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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!

Ondernemers in de Grote Kerkstraat

Dit is een foto van Jan Plezier. Zo noemde je zo’n rijtuig van Dirk Regter, die een taxi- en rijtuigverhuur had in de Grote Kerkstraat, samen
met zijn drie zonen Willem, Dirk en Cor.
Zo verhuurde Regter een rijtuig met koetsier aan mijn overgrootvader
die zijn zoon wilde bezoeken die zijn dienstplicht vervulde in de kazerne in Hoorn. Dat was in 1884.
Maar dit rijtuig, waarmee je twaalf personen mee kon vervoeren,
werd ook regelmatig verhuurd. En was een prachtig gezicht met twee
paarden er voor.
Dit rijtuig staat voor de deur van het bedrijf op de hoek van de Kerkstraat en de Batumburgerstraat, maar de stal voor de paarden en zijn
rijtuigen stond verderop, het huidige pakhuis van Klaas Leek waar
boven onder meer de Stadskrant is gevestigd, hoek Grote Kerkstraat,
Grote Molensteeg.

YFU Nederland
zoekt gastgezinnen

Uitwisselingsorganisatie YFU
(Youth for Understanding) zoekt
gastvrije gezinnen die huis en hart
openstellen voor een student. De
studenten, tussen de 15 en 18 jaar,
volgen een schooljaar regulier onderwijs op een middelbare school,
leren de Nederlandse taal spreken
en cultuur kennen en verblijven
in een gastgezin.
YFU is een wereldwijde non-profit,
niet politieke of religieuze organisatie die al meer dan 55 jaar wereldwijd uitwisselingen organiseert
voor jongeren.
Een gastgezin kiest op basis van interesses en hobby’s zelf welk gastkind
zij willen verwelkomen. Daarnaast
krijgen het gastgezin en de student
professionele begeleiding gedurende het uitwisselingsjaar.
Gastgezin
Iedereen kan gastgezin worden:
jongere stellen, oudere stellen, met
of zonder kinderen, alleenstaanden.
Daarnaast zoekt YFU altijd gastgezinnen die tijdelijke opvang kunnen verzorgen tijdens bijvoorbeeld
schoolvakanties. Denk hierbij aan
2 tot maximaal 6 weken.
En dan?
Gezinnen kunnen zich te allen tijden via onze website inschrijven om
gastgezin te worden. Een financiële
vergoeding ontvangen onze gastgezinnen niet, maar ze ontdekken
wel vanuit eigen huis een nieuwe
cultuur.
Zakgeld
De student is zelf verantwoordelijk
voor zak-, kleed- en schoolgeld. Van
de gastgezinnen vraagt YFU kost
en inwoning.

Schilderachtig Edam-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 papierHij 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.

Speeltoren - Edam

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
Bart Jeroen Kuipers en Sandra Westerhof; Richard Johannes Maria de
Boer en Sandra Antonia Maria Veerman; 19-06-2015 Mason Ray, z.v. R.
Scheers en C.M. Lukassen;
Ondertrouwd:
Johannes Theodorus Maria Molenaar
en Cindy Severdiena Catharina Maria
Rozemeijer; Jacobus Johannes Veerman en Jenny Hillegonda Maria Tol;
Jakobus Cornelis Doornbos en Reinoutje Alida Maria Derlagen;
Gehuwd:
Cornelis Nicolaas Jozef Kemper en
Franciska Adriana Johanna van der
Manden; Petrus Theodorus Maria
Out en Linda Petronella Verniers;
Partnerschap:
Simon Nicolaas Johannes Tol en José
Overmars;
Overleden:
12-06-2015 Wolmoed Molenaar, oud
92 jaar, w.v. J.P. Honkoop, eerder
weduwe van: W. Steur; 12-06-2015
Karel Jan Blaauw, oud 59 jaar, e.v.
L.T. Luxen; 20-06-2015 Paulus Laurentius Bond, oud 71 jaar, e.v. M.M.
de Lange; 20-06-2015 Margaretha
Anna Maria Koning, oud 71 jaar, e.v.
F.A.T.G. Tol; 22-06-2015 Petronella
de Boer, oud 71 jaar, e.v. C.B. Ros;
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.
E.A.J. van Rees, 20-07-1953
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de Sectie Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen 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.
S.C. Zegers 30-11-1986. Datum uitschrijving 23-04-2015; J.C. P. Uriot
17-02-1970. Datum uitschrijving
22-05-2015.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken 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 omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij of zij het niet eens is met
het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders
van Edam-Volendam, Postbus 180,
1130 AD Volendam.

