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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

Schilderachtig Edam-Volendam

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 
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 ge-
leerd van zijn vader die tekenles 
gaf en later van kunstschilder Gerrit 
Woudt in Zaandijk. Hij heeft regel-
matig geëxposeerd en zijn illustra-
ties zijn terug te vinden in verschil-
lende boekwerken.
Zijn meer dan 600 werken kunnen 
romantisch realisme genoemd wor-
den, soms met surrealistische eigen 
inbreng.
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

Edammerweg - Volendam

De Nieuwehaven
Dit is ook weer een prachtige foto van de Jan van Wallendalbrug 
over de Nieuwehaven. De brug stond ter hoogte van de Jansstraat en 
maakte verbinding met de Zuidervesting, waar veel van het personeel 
dat werkte op de touwfabriek gebruik van maakte.
Het was een smalle brug die moeilijk dicht ging als er harde wind uit 
het zuiden kwam. Dan moest de brugwachtster altijd de hulp inroepen 
om de brug weer te laten zakken.
Op de brug staat de heer van Essen en het jongetje naast hem is Jo 
Schardam, de zoon van Klaas Schardam. 
Rechts zie je het pakhuis De Vlijt waar de firma Heijmeijer in Edam is 
begonnen met hun jutte zakkenhandel. Deze brug is gesloopt omdat 
de dukdalven vervangen moesten worden.
Al met al was de sloop van de brug duurder dan een paar nieuwe pa-
len in de grond en dat als dank aan de heer Jan van Wallendal, die 
deze brug geschonken had aan de gemeente.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Jan van der Horst en Rianne Schok-
ker;
Getrouwd:
Tom Bouwmeester en Nicole Anna 
Maria Butter;
Overleden
27-01-2014  Dirk Kok, oud 87 jaar, 
e.v. A. Steur; 29-01-2014  Johanna 
Catharina de Jong, oud 87 jaar, e.v. 
C.B. Koblens; 04-02-2014  Simon 
Schilder, oud 82 jaar, e.v. H.M. 
Koning; 06-02-2014  Werner Josef 
Kaufhold, oud 66 jaar.     

SG De Triade 
Edam start met                      

Technische Mavo 
SG De Triade start schooljaar 
2014-2015 met een nieuwe op-
leiding: de Technische Mavo. De 
Technische Mavo houdt in dat de 
leerlingen, die wel op het mavo-
niveau zitten maar ook graag  
praktisch bezig willen zijn, naast 
hun mavo diploma een beroepsvak 
kunnen afronden.  

Vanaf leerjaar 1 hebben deze leer-
lingen een  groot deel van de lessen 
praktijkuren. Dit gaat door tot en met  
het vierde jaar.

Eigen leerlijn
Jeanine Dijkstra, teamleider mavo: 
“Leerlingen gaan volgens een eigen 
leerlijn werken. Dat houdt in dat 
ze geplaatst worden op het niveau 
waarop de basisschool adviseert. 
Van daaruit gaan we kijken wat 
de leerling aan kan. We zijn ervan 
overtuigd dat de leerlingen die bij 
ons een opleiding volgen een goede 
kans maken op de arbeidsmarkt in 
de toekomst. Opleidingen als de 
MBO techniek (voorheen MTS) 
zitten echt te springen om dit soort 
leerlingen”.

IJzersterk
“We hebben een ijzersterke mavo”, 
vervolgt Dijkstra. “De afgelopen 
twee jaar heeft SG De Triade een 
slagingspercentage gehaald van 96 
%, duidelijk boven het regionale 
en ook landelijke gemiddelde. Met 
de mogelijkheid van de Technische 
Mavo vergroten we de doorstroom-
mogelijkheden naar het MBO”.

Tablets
De school gaat in de eerste klas met 
tablets werken. Het kost de ouders 
geen extra geld. Bij een aantal vak-
ken zal de tablet ingezet worden om 
optimaal gedifferentieerd les te kun-
nen geven/volgen.

Extra voorlichtingsavond
Tijdens de open dagen is geble-
ken dat het begrip Technische 
Mavo veel ouders en leerlingen 
erg nieuwsgierig heeft gemaakt. 
Voor alle belangstellende ouders en 
leerlingen organiseert SG De Tri-
ade een extra avond op 20 februari 
van 19.00 tot 20.00 uur De ouders 
krijgen dan voorlichting over alle 
vmbo-mogelijkheden, in het bij-
zonder over de Technische Mavo. 
De leerlingen kunnen ondertussen 
enkele activiteiten met veel praktijk 
gaan volgen. 

Valentijns                        
Kinderdisco

Zaterdag 15 februari is het Valentijns 
Kinderdisco in de Singel. 
Tussen 16.00 en 19.00 uur kun-
nen basisschoolkinderen terecht in 
de zaal waar een leuk feest wordt 
georganiseerd. Eten en drinken is 
aanwezig. Entree is € 2,50.


