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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
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mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

De Breestraat

Er hebben al verschillende foto’s van de onafhankelijkheidsfeesten in
deze rubriek gestaan en ook van andere poorten. Er stonden er tijdens
die herdenkingsfeesten een stuk of dertig in Edam. Deze stond op de
hoek van de Breestraat en de Eilandsgracht.
Dit feest werd in Edam uitbundig gevierd, zo blij was iedereen met onze
onafhankelijkheid, terwijl dit feest maar een paar dagen duurde.
Zelfs het oude buurtje aan het einde van de Achterhaven was versierd
met slingers en bloemen. Ook waren er historische optochten die door
heel Edam trokken, waarvan de heer Noothoven van Goor een heel
groot aandeel had, want hij heeft veel mensen in een oud pak gestoken, iets wat hij zelf financierde.
Hij woonde aan het einde van het Oorgat in de Villa de Meeuwen
en had daar zelfs een dansvloer laten aanleggen waar iedereen naar
hartenlust kon dansen.

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
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Burgerlijke stand

Jongeren in Zaanstreek-Waterland kunnen vanaf nu op
JouwGGD.nl betrouwbare informatie vinden over gezondheid,
relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Alle informatie is gecheckt en gemaakt door
(medische) professionals.
Ook kunnen jongeren op de website
(anoniem) chatten en mailen met een
GGD-arts of jeugdverpleegkundige.
Er is ook een openbare reactiemogelijkheid op de website. Hier reageren jongeren op onderwerpen of
stellen openbaar vragen over het
betreffende onderwerp. JouwGGD.
nl is speciaal voor jongeren tussen
de 13 en 23 jaar ontwikkeld door
de GGD.
Seks en lichamelijke ontwikkeling
Jongeren stellen op de site de meeste
vragen over seksualiteit, eenzaamheid en lichamelijke ontwikkeling:
onderwerpen die jongeren vaak gemakkelijker anoniem bespreken dan
in een face-to-face gesprek.
Lokale onderwerpen
Er zijn vanaf 12 mei 15 GGD’s in Nederland die de website JouwGGD.
nl aanbieden. Afhankelijk van waar
een jongere de website bezoekt,
ziet hij of zij naast de algemene
informatie ook een lokale pagina
met onderwerpen die specifiek in
Zaanstreek-Waterland spelen en
regionale hulpverleningsinstanties.
In Zaanstreek-Waterland is dat bijvoorbeeld informatie over o.a. gezondheid, relaties en seks, gevoel,
alcohol, roken en drugs.
Hulp aan jongeren
Jongeren maken vanaf 12 jaar lichamelijk en geestelijk grote ontwikkelingen door. De GGD begeleidt
jongeren hierin op verschillende
manieren. JouwGGD.nl is een aanvulling op het bestaande hulpaanbod
van de GGD in Zaanstreek-Waterland voor jongeren.
De GGD houdt bijvoorbeeld ook
preventieve gezondheidsonderzoeken in klas twee en vier van het
voortgezet onderwijs en het MBO.
Er zijn consulten voor leerlingen
en ouders over gezondheid en ontwikkeling, het wekelijkse Sensespreekuur voor vragen over seks en
het twitter-account @ggdjongeren
waar jeugdartsen vragen van jongeren beantwoorden.

Schepenmakersdijk - Edam

Chattijden
Chatten kan iedere werkdag tussen
15:00 en 17:00 en tussen 19:00 en
21:00. Buiten deze tijden kunnen
jongeren mailen.
De GGD-arts of jeugdverpleegkundige beantwoordt de vraag binnen
twee werkdagen.

