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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!

In het begin werden er thee, koffie en ontbijtserviezen gemaakt en
andere huishoudelijke artikelen zoals eierdoppen, melkkannen en
bekers. Maar ook in verschillende kleuren, zoals blauw, groen, geel,
grijs en oud roze.
Maar in 1950 kwam er een compleet servies op de markt. De ontwerper van dit alles was de heer De Vries. Hij was leraar keramiek aan het
Instituut voor Kunst en Nijverheidsonderwijs te Amsterdam.
De fabriek werd in 1969 gesloten wat erg jammer was voor de 66
mensen uit Edam en Volendam die er werkten. Zij droegen de heer
Fris op handen, want hij was zeer sociaal. Hij gaf bijvoorbeeld als eerste in de gemeente zijn personeel een kerstpakket. Rechts op de foto
staat Jaap van Dijk (Dapper).

De Baanstraat/Baandervesting

Deze foto is genomen in de aardewerkfabriek van Fris aan de Baandervesting. In 1946 begon de heer Fris in de voormalige kantine van
Fokker Vliegtuig Fabriek met zijn aardewerk artikelen.

Vandaag de dag zijn alle aardewerk artikelen een gewild verzamelobject en wordt er op alle rommelmarkten naar gezocht.
Dankzij zijn nieuwe ontwerpen had de firma Fris een grote voorsprong
op de andere aardewerkfabrieken.

Schilderachtig Edam-Volendam
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
het schilderen en tekenen van de
natuur 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.
Sinds zijn jeugd heeft hij veel geleerd van zijn vader die tekenles
gaf en later van kunstschilder Gerrit
Woudt in Zaandijk. Hij heeft regelmatig geëxposeerd en zijn illustraties zijn terug te vinden in verschillende boekwerken.
Zijn meer dan 600 werken kunnen
romantisch realisme genoemd worden, soms met surrealistische eigen
inbreng.
Indien gewenst kan hij werken in
opdracht aan landschappen, stadsen/of dorpsgezichten, portretten,
dieren, stillevens en alles wat wenselijk is. Ook grote wandschilderingen en decoraties behoren tot de
mogelijkheden.
Opdrachten uiteraard na uitvoerig
overleg en een vrijblijvende prijsopgave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam.
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
11-01-2014 Tess Maria Anna, d.v.
A. Hukema en P.G.M. Jonk;
Ondertrouwd:
Tom Bouwmeester en Nicole Anna
Maria Butter; Adrianus Eduard Nicolaas van Wissen en Izabela Katarzyna Pajda;
Gehuwd:
Waylon Misja Gregory Munnik en
Ilonka Adriana Maria Kruijer;
Overleden:
07-01-2014 Johan Theodorus Oldekotter, oud 78 jaar, e.v. J.C. den
Hartog; 11-01-2014 Esther Barbara
Baan, oud 45 jaar; 13-01-2014 Johanna van Velsen, oud 88 jaar, w.v.
E. Daanje; 14-01; 2014 Nicolaas
Ambrosius Slijkerman, oud 83 jaar,
e.v. G.M. Nan; 14-01-2014 Elisabeth
Antje Uitentuis, oud 93 jaar, w.v. N.
Buijs; 16-01-2014 Wijnandus Fredericus Zum Vörde Sive Vörding,
oud 84 jaar, e.v. T.T.M. Tempelaars;
22-01-2014 Clasina Maria Tol, oud
83 jaar, w.v. H.J. Slotboom;
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 66 van de Wet GBA is een
ieder verplicht na verhuizing hiervan schriftelijk aangifte te doen
binnen vijf dagen na verhuizing.
De hierna genoemde personen hebben verzuimd dit te doen. Daarom
zijn wij op grond van artikel 47 lid
2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
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
bevolkingsadministratie van EdamVolendam bent geregistreerd. Dit
heeft als direct gevolg dat er met
ingang van de datum van deze brief
geen documenten, zoals een uittreksel uit de bevolkingsadministratie,
paspoort of rijbewijs, meer kunnen
worden verstrekt. Het kan ook financiële consequenties met zich
meebrengen voor bijvoorbeeld de
huurtoeslag, kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.
M.A.M. van Rees, geb.15-07-1985.

Gemeente gaat
BKR-collectie
nader onderzoeken

In de gangen, op afdelingen en in het
depot van het stadskantoor moeten
misschien nog wel enkele honderden kunstvoorwerpen aanwezig zijn
uit de illustere periode (jaren ’70 en
’80 vorige eeuw) dat kunstenaars een
uitkering ontvingen met als tegenprestatie het (gratis) leveren van een
kunstwerk. Wat het bracht? Dat is de
grote vraag! Nu er ‘uit het niets’ door
een particulier een schilderij is gekocht (‘Middelie in de winter’) voor
een bedrag van € 360,- , heeft het de
gemeente tot denken gezet.
De collectie zal in kaart worden gebracht en uitgezocht wordt hoe de
kunstwerken geprijsd en in beeld
moeten worden gebracht. “De collectie zou inderdaad best wel eens in
de verkoop kunnen komen.”

‘Doe Mee’ boekje

Gevangenpoort - Edam

De update van de ‘DOE MEE’
boekjes 2014 is klaar, gevuld met
vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit Edam-Volendam. Ze zijn
al uitgedeeld met het vrijwilligersontbijt aan de bestuursleden van
vrijwilligersorganisaties.
U kunt een exemplaar ophalen bij:
Stadskantoor Volendam, Bibliotheek Volendam, Bibliotheek (Wijksteunpunt) Edam, Pius X (PX) in Volendam en in de Singel in Edam.

