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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.
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Schilderachtig Edam-Volendam

Het Westerbuiten in rampjaar 1916
Deze foto van het Westerbuiten is genomen tijdens de watersnood van 
1916. En om het water weg te kunnen pompen werden eerst alle brug-
gen rondom Edam afgesloten en een kistdam gelegd vanaf het Wester-
buiten tot aan de Zeesluis om daarna te beginnen met pompen.
Links zie je nog een stukje van het station van de stoomtram naar 
Amsterdam die in 1888 werd geopend. De kistdam is hier links goed 
te zien: twee rijen palen waar de planken tegenaan werden geslagen 
en dan opgevuld met zand. Er kon alleen gewerkt worden als het eb 
was. Zand werd aangevoerd met schepen en dan met een lorrie over 
een rails naar de kistdam vervoerd. Op de achtergrond een droogloods 
van de houtzaagmolen van Theengs. Daar werd later, nadat men eerst 
de sloot die er voorlangs liep was gedempt, de garage van Arie Lake-
man gebouwd (later Jan Frikkee). Daar deze watersnood gebeurde in 
de Eerste Wereldoorlog en Nederland neutraal was, lagen er wel ruim 
150 soldaten op het Fort Edam. Die dan ook meteen werden ingezet 
onder andere voor de bouw van deze kistdam.

Burgerlijke stand
Geboren:
28-10-2015  Tess Alida Christina, d.v. 
J.A.N. Schilder en M.C.M. Mooijer; 
30-10-2015   Ellin Maartje, d.v. K.J. 
Rijswijk en S.A. Rinkel; 05-11-2015   
Jake Martinus Cornelis Thomas, z.v. 
M.G.J.M. Bruning en J.H.F. Tol; 05-
11-2015   Fiene Cornelia Anna, d.v. 
T.A.J. Tol en J. Tol;
Melding voorgenomen geregi-
streerd partnerschap:
Kevin Buijs en Maaike Hiemstra;
Ondertrouw: 
Gerardus Johannes Henri Groot en 
Nadine Maria Sciarli;
Getrouwd:
Werner Theodorus Jozef Schilder 
en Anne Geertruida Maria Tol; Tho-
mas Wijbrandts en Susanna Johanna 
Maria Pelk;
Overleden:
05-11-2015 Hendricus Theodorus 
Oudejans, oud 56 jaar;
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente:
Op grond van het bepaalde in artikel 
2.39 van de Wet Basisregistratie Per-
sonen (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 ge-
noemde 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 di-
rect gevolg dat er met ingang van de 
datum van deze brief geen documen-
ten, zoals een uittreksel uit de BRP, 
een paspoort of rijbewijs, meer kun-
nen worden verstrekt. Het kan ook 
financiële consequenties met zich 
meebrengen voor bijvoorbeeld de 
huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
K. Khalailia, 12-08-1978; C. Possee, 
12-10-1973; J.M. Champion, 27-10-
1987; R.J. Affo 26-10-1961; X.C.S. 
Tjona-Affo, 06-08-1999.

‘Maak je over mij 
geen zorgen’ maakt          
mensen bewust van 

leefomgeving
In de straat, binnen de vereniging 
of op het sportveld. Soms lijkt 
iemand zomaar uit beeld te ver-
dwijnen of in de schaduw te leven. 
Kent u misschien iemand over wie 
u zich wél zorgen maakt? Zonder 
contacten en altijd maar binnen 
bijvoorbeeld.

Daarvoor is nu een meldpunt. Met 
daarachter een groep gemotiveerde en 
getrainde vrijwilligers die de betrok-
kene bezoeken en kunnen helpen het 
netwerk op te bouwen en te verster-
ken. Dat men weer in contact komt 
met anderen. Waardoor terugval of 
afglijden naar erger wordt voorkomen 
en iemand weer een zinvol leven kan 
hebben. En zelf ook weer een bijdrage 
kan leveren in de samenleving. Als 
vrijwilliger bijvoorbeeld.  
Contact:WSP loket (Wijksteunpunt): 
0299-323101 op werkdagen van 
9.30-12.00 uur. Website: www.vrij-
willigerswerk-edamvolendam.nl

Elektrische auto’s
FC Volendam heeft toestemming 
gekregen om een openbaar laad-
punt voor elektrische auto’s te 
plaatsen. Vooruitlopend wordt dit 
geregeld met een ‘verlengd private 
aansluiting’.


