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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!

De gezelligste coupé van de hele NZH!

Hier komt de tram aan in Edam nabij de Singelweg en langer, zoals
op deze foto te zien is, was hij nooit. De laatste wagon had twee afdelingen en achter kon je met acht man zitten.
Toen ik in 1950 in Amsterdam naar school ging, zat ik hier altijd met
een paar heel bekende Volendammers. Kick Maurer, Thijs Vracht en
zijn broer De Punt en niet te vergeten Jan Tuip. Verder Hannie Conijn,
die later trouwde met Kees de Kouwe en Lies Visser, getrouwd met
Theo Bos. Dit was de gezelligste coupé van de hele NZH!
Heel vaak had De Punt zijn gitaar mee en werden alle tophits uit die
tijd meegezongen. Tot Amsterdam aan toe! Een prachtige tijd die je
nooit meer vergeet. Want de ´Vrachten´ konden wel zingen!
Zij waren de voorgangers van de huidige generatie Volendamse zangers. Ze zijn allemaal al jaren overleden. Alleen Jan Tuip is pas recent
overleden.
Het was een grote misrekening om het trammetje op te heffen want
het was toen al een toeristische attractie als je zag hoeveel toeristen er
in die tijd richting Volendam kwamen.
Het was echt doodzonde dat het trammetje werd vervangen door bussen en alle gezelligheid was direct verdwenen…

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Melding voorgenomen huwelijk:
Theodorus Hendrikus Johannes
Maria Sier en Shanna Anna Maria
Klouwer;
Melding van voorgenomen
geregistreerd partnerschap:
Theodorus Petrus Maria Sta van
Uiter en Brigitta Maria Rosa Bootsman;
Getrouwd:
Leon Mattheus Kwakman en Zita
Sophie Rianne van Ham; Daniël
Thomas Alexander Vijver en Birgitta de Bree;
Overleden:
17-11-2015 Wilhelmus Antonius
Maria Klouwer, oud 52 jaar, e.v.
J.A.C.M. Kroon; 21-11-2015 Hendrikus Antonius Wilhelmus van der
Hulst, oud 89 jaar;
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.
M.O. Reyes, 17-10-1987. Datum
uitschrijving: 12-10-2015; A.J. da
Rocha Verdade Neves, 29-01-1982.
Datum uitschrijving: 19-10-2015.
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.

Blijft Willem van
Beek voorlopig
burgemeester?

Afgelopen week hebben de fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad Edam-Volendam een
gesprek gevoerd met de Commissaris van de Koning in NoordHolland, de heer Remkes.
Hierbij is gepraat over de waarnemingsperiode voor de burgemeester.
Waar burgemeester Karin Heerschop al eerder heeft aangegeven
niet beschikbaar te zijn voor deze
(tijdelijke) functie, heeft burgmeester Willem van Beek gemeld wel beschikbaar te zijn. Of hij ook daarna
nog een raadsperiode ambieert is
onduidelijk.

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

Kwadijk, gezien vanaf de Durkweg
het schilderen en tekenen van de natuur en zijn bebouwde omgeving.

zijn terug te vinden in verschillende
boekwerken.

decoraties behoren tot de mogelijkheden.

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

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

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

Ook grote wandschilderingen en

Deze overbrugging is nodig aangezien Edam-Volendam vanaf 1
januari 2016 formeel zonder burgemeester zit.
Gesprek met Remkes
Gemeentevoorlichter Cor Kwakman
verwacht dat Remkes in de maand
december met een voorstel zal komen over de tijdelijke waarneming.
Waarschijnlijk zal de Commissaris
van de Koning in januari naar de
raadszaal komen om met de gemeenteraad te praten over het profiel van
de nieuwe burgemeester. Die zal
waarschijnlijk voor de zomer worden geïnstalleerd.

