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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!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

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 papier.
Hij 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 wen-
selijk is. Ook grote wandschilde-
ringen en decoraties behoren tot de 
mogelijkheden. 

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

De Kaasmarkt
Deze oude ansichtkaart is gemaakt rond 1900. Te zien is de Kaasmarkt, 
waar in het eerste huis rechts op de hoek met het Mauritspad toen mijn 
overgrootvader woonde. Dit nadat hij zijn banketbakkerij aan de Graaf Wil-
lemstraat 1 verkocht had aan zijn zoon, mijn grootvader Jan Bouwes.
Zoals je ziet was het nog een mooie stenen gevel. Met er naast de kos-

terswoning van de Doopsgezinde kerk, de Vermaning, waar Klaas Hartog 
koster was. Ook deze gevel is later geheel veranderd en het ronde bo-
venraam vervangen door een rechthoekige. 

Daarnaast in het huis de slagerij van Maarten Laan, die het pand later 
verkocht aan Dirk van de Geer, die er eerst een nieuwe voor- en zijge-
vel liet bouwen. Met een luifel aan de voorzijde: een flinke verbetering 
vergeleken met de oude staat van het huis.

Dan een klein huisje dwars op de weg gebouwd, wat ook werd gesloopt 
en vervangen door het huis dat er nu nog staat en waar later Piet Ern-
sting, de vrachtrijder, ging wonen.

Op de achtergrond kijk je zo in de stalhouderij van het Heerenlogement, 
dat in 1942 geheel onnodig werd gesloopt om plaats te maken voor vijf 
nieuwe woningen die gebouwd werden door de firma Jorritsma, die veel 
van het oude grenenhout verwerkte van het oude Heerenlogement.

Klein Westerbuiten  Edam

Schilderachtig Edam-Volendam

Burgerlijke stand
Geboren:
15-04-2015 Kees Oscar Thomas, z.v. 
T.C.E. Fleuriot en L. Slegt;
Ondertrouw:
Martinus Johannes Hermanus van 
Manen en Ellen Corien van Kolden-
hoven; Lloyd Jonker en Afra Alida 
Geertruida Veerman;
Getrouwd:
Jansen Broersma en Martine Paula 
Joseph Eeckhout; Thomas Jacobus 
Maria Smit en Catharina Geertruida 
Maria Karregat;
Overleden:
31-03-2015  Eleanora Willegers, oud 
66 jaar, e.v. L. De Marco; 11-04-
2015 Theodorus Jozef Tuijp, oud 77 
jaar, e.v. G.M. Hansen; 13-04-2015  
Amy Hilversum, oud 97 jaar, w.v. 
A. Roos;
Vertrokken naar onbekende be-
stemming:
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.
M. Schmits 03-03-1979. Datum uit-
schrijving 05-03-2015. Z. Tyszko. 
22-08-1984. Datum uischrijving  
12-03-2015.
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.
D.H.T. Buter; 04-03-1977; B.C.M. 
Steur; 09-07-1947;
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. P. Pavlović; 
25-07-1990. Datum uitschrijving  16-
03-2015; Z.J. Kurzawa; 07-09-1989. 
Datum uitschrijving  16-03-2015; 
J.M. Plat; 07-07-1946. Datum uit-
schrijving 19-03-2015; C.M. Plat-de 
Boer  20-08-1946. Datum uitschrij-
ving 19-03-2015.

Kinderrommel-
markt Koningsdag 
achter de aMVo

Op maandag 27 april, Koningsdag, 
wordt de jaarlijkse kinderrommel-
markt op het parkeerterrein achter de 
AMVO te Volendam georganiseerd. 
De AMVO verzorgt de muziek, toi-
letten en EHBO. De kinderrommel-
markt begint om 07.00 uur en duurt 
tot uiterlijk 13.00 uur.


