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Edam van eeuw tot eeuw
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!

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 papierHij heeft regel-
matig geëxposeerd en zijn illustraties 

zijn terug te vinden in verschillende 
boekwerken.

Indien gewenst kan hij werken in op-
dracht aan landschappen, stads- en/
of dorpsgezichten, portretten, dieren, 
stillevens en alles wat wenselijk is. 

Ook grote wandschilderingen en 

Schilderachtig Edam-Volendam

Voorhaven - Edam
decoraties behoren tot de moge-
lijkheden. 

Opdrachten uiteraard na uitvoerig 
overleg en een vrijblijvende prijs-
opgave. Ko Graas, Voorhaven 14 
Edam. T. 372 475. 
Mail: kograas@hotmail.com; 
www.kograaskunstschilder.nl.

De Keetzijde
Ook dit is een mooie foto van de watersnoodramp in 1916. Bij het 
bouwmaterialenbedrijf van de firma Eeltink, waar alles onder water 
stond.

Rechts zie je nog een stukje van de kistdam die vanaf het Groot Wes-
terbuiten tot aan de Zeesluis liep. 

Links het woonhuis en het kantoor van Eeltink. Op deze foto is het vloed 
want je ziet dat het water samen met de boeren, die al hun vee op het 
droge moesten zien te krijgen. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat 
deze ramp uitbrak. Er zullen veel herdenkingsactiviteiten zijn.

Toekomstig Kaas-
museum gestript

De eerste voorzichtige handelingen 
die moeten leiden tot de komst van 
een kaasmuseum met daarboven ap-
partementen aan het Spui in Edam 
zijn aangevangen. Afgelopen week 
heeft een bouwbedrijf de muren ge-
stript. Eigenaar Henri Willig: “We 
willen eerst in kaart brengen wat de 
werkelijke staat is van dit pand. Pas 
als we definitief toestemming heb-
ben van de gemeente gaan we echt 
starten.” De bedoeling is dat in de 
loop van volgend jaar de winkel an-
nex museum wordt geopend.

Gemeentelijke          
verhuizing

Het kantoor van de gemeente aan de 
Mgr. Veermanlaan blijkt, ondanks 
een ingrijpende verbouwing in 2013,  
niet aan de eisen te voldoen. De 40 
ambtenaren die er werken zullen per 
1 januari verhuizen naar een nieuwe 
locatie aan de Julianaweg.

De gemeente huurt het bovenste deel 
van het pand van Contaxus voor 
de periode van twee jaar om er de 
werknemers in een goede omgeving 
te kunnen huisvesten.

Eén kilometer          
kermislicht

Oud-vrijwilligers van het Volen-
damse brandweercorps zijn afge-
lopen week begonnen met het ver-
sieren van het uitgaansgebied in 
Volendam. 
De verlichting bestaat uit zo’n 2.000 
Ledlampen en beslaan in totaal een 
kilometer aan licht!

Verkeershinder          
rioolwerkzaam-    

heden Edam-Zuid
In de week van 24 augustus ’15 wor-
den in de wijk van de Claes Teenx-
straat t/m de Paulus Pietersstraat de 
riolen gereinigd en geïnspecteerd. 
De bewoners in deze wijk worden 
per brief geïnformeerd over de werk-
zaamheden. Voor het verkeer kan er 
soms enig oponthoud ontstaan, maar 
als zich dat voordoet zal dit telkens 
van korte duur zijn.

De scholen zijn           
weer begonnen

Dus dat betekent meer drukte op de 
weg. Niet alleen meer autoverkeer, 
maar ook meer fietsende kinderen. 
Kleuters die op hun grote fiets naast 
hun papa of mama mee mogen trap-
pen en kinderen die eindelijk alleen 
naar school mogen. Maar ook brug-
klassers die voor het eerst hun weg 
naar hun nieuwe school moeten fiet-
sen en tieners die na de vakantie bij 
moeten praten met hun vrienden.
Daarnaast zullen er meer kinderen 
lopen en de weg oversteken. Ze 
zullen weer een beetje moeten wen-
nen. Net als de mensen in auto’s en 
op brommers die juist net gewend 
waren aan het feit dat het zo lekker 
rustig was op de weg.
Om iedereen erop te wijzen dat er 
meer mensen zijn op straat om re-
kening mee te houden, doet onze 
gemeente mee aan de landelijke 
campagne “De scholen zijn weer be-
gonnen”. Kinderen kunnen tenslotte 
onvoorspelbaar zijn. Er hangen 
spandoeken boven wegen en borden 
aan palen, maar uiteindelijk maakt 
u als weggebruiker het verschil en 
zorgt u dat iedereen veilig op zijn 
plaats van bestemming komt.


