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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 

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.

Lokkemientjesweg - Edam

Schilderachtig Edam-Volendam

oproep aan kandida-
ten Gemeenteraads-

verkiezingen
Dank voor uw inzet om onze mooie 
gemeente Zeevang,-Volendam-
Edam mede te willen  besturen.
Vanuit de Fietsersersbond kun-
nen wij u ondersteunen bij het 
vormgeven aan een prettige en 
gezonde leefomgeving, gezond-
heid en een goede bereikbaarheid 
van onze kernen.

Door fietsvriendelijke  voorzie-
ningen zullen steeds meer mensen 
kiezen voor de fiets om zich te ver-
plaatsen in en rond onze gemeente. 
Volgens een recent krantenartikel 
(NRC 23-7-15: “geluk zit op de 
fiets”) bevordert fietsen ook nog 
eens het geluksgevoel.

U als beleidsmaker kunt fietsen be-
vorderen met vlotte, comfortabele en 
veilige fietsroutes, voldoende goede 
fietsparkeergelegenheid en voorrang 
voor fietsers waar dat maar kan.
Voor informatie: 
www.fietsersbond.nl Lokale af-
deling: edamvolendam@fiet-
sersbond.nl Secretariaat: fam. 
Bakker-Rens, tel 372 740.

Het Groot Westerbuiten
Op deze foto wordt de nieuwe brug op het Westerbuiten gebouwd. 
Dit was hard nodig want het werd veel te druk tussen Hoorn en Am-
sterdam. Dit gebeurde in 1962 en om dit te realiseren moesten de drie 
woningen die hier nog te zien zijn, gesloopt worden.
In het meest linker huis woonde de heer Omen. Hij was jarenlang di-
recteur van de Ambachtsschool. Daarnaast het kleine huis van Nieu-
wenhuis. Hij was brugwachter en ook verkocht hij klompen. Het grote 
huis rechts liet fotograaf Piet Siewers bouwen. Als laatste werd dit huis 
bewoond door de familie Kraaij. Die daar tabaksartikelen verkocht.
Toen de brug klaar was, werd er gelijk ook een tunneltje onder de weg 
door naar het café van Thomas Groot gebouwd. Dat was vooral voor 
de jongens van de Ambachtsschool een hele verbetering was!
De eerste brug bij Thomas Groot werd in 1928 gebouwd en de Tram-
brug nabij Hof van Holland in 1906. Je zal niet vaak drie bruggen zien 
op nog geen 50 meter…

Burgerlijke stand
Geboren:
25-09-2015  Mikki Rosa Geertruida 
Maria,d.v. J.C. Doornbos en R.A.M. 
Derlagen;
Melding voorgenomen huwelijk:
Leon Mattheus Kwakman en Zita 
Sophie Rianne van Ham; Jacobus 
Cornelis Maria Veerman en Melisa 
Orfano Monares; Werner Theodorus 
Jozef Schilder en Anne Geertruida 
Maria Tol; Michel Hendrikus Simon 
Guijt en Cornelia Maria Plat;
Melding voorgenomen partner-
schap:
Hendrikus Ignatius Maria Sier en 
Mirjam Siobhan Ben M’Barek;
Getrouwd:
René Dennis Bruinsma en Monique 
Dijst; René Hof en Paula Elisabeth 
Rubner; Cornelis Theodorus Plat en 
Shanti Onella de Boer; Sander An-
tonius Maria Runderkamp en Mar-
garetha Geertruida Maria Veerman; 
Hendrik Frederikus Maria Vestering 
en Maria Josephine Catharina Klou-
wer; Gijbertus Schwebke en Simone 
Maria Willemse; Thomas Johannes 
Veerman en Eline Alida Maria van 
Pooij; Nick Barendregt en Carolien 
Abbink;
Overleden:
18-09-2015  Thomas Antonius Tol, 
oud 80 jaar, e.v. A.M. Schokker; 20-
09-2015; Jan Schokker, oud 87 jaar, 
w.v. C.M. Schilder; 21-09-2015; 
Laurentius Antonius Smit, oud 80 
jaar, w.v. A.M. Tol; 21-09-2015; Bob 
Hendrik van Dillen, oud 73 jaar, e.v. 
C.M. van Ee; 21-09-2015; Jan Stof-
fer, oud 93 jaar, e.v. C. Smit; 23-09-
2015  Johanna Jannetje de Vos, oud 76 
jaar; 25-09-2015  Antje Zwarthoed, 
oud 85 jaar, w.v. J. Tol; 26-09-2015  
Everardus Albertus Sier, oud 47 jaar, 
e.v. A.J.G.C.C. Veerman;
Vertrokken naar onbekende 
bestemming:
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.
D. Erken 20-06-1975. Datum uit-
schrijving 25-08-2015; N. Pouwiel   
25-08-1994. Datum uitschrijving 
03-09-2015.


