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Vakschool

De "Vakschool voor Meisjes" werd geopend op september 1924, voorheen was de school een aantal jaren gehuisvest in
de voormalige Gereformeerde Kerk en in de Pettenfabriek van de heer Kropveld in de Stationsstraat.
Mw Linthorst Homan, echtgenote van de Commissaris van de Koninging van Drenthe, verrichtte de openingsceremonie,Â
Â
Â
Â

Ontwerper van de Vakschool was de Coevorder architect H. Benninck Jr. Hij liet zich inspireren door de bouwstijl van de
'Amsterdamse School" die tussen 1910 en 1930 haar bloeitijd kende.Â Uitgangspunten van de Amsterdamse School was
een funktionele bouwtrant, de bouw elementen dienden zelf de nodige expressie aan een pand verlenen. Dit werd
bereikt door in het metselwerk verschillende vormen aan te brengen of door het toepassen van smeed-ijzeren
sierelementen. Het hek van de Vakschool is daar een goed voorbeeld van.
De bouw van de nieuwe school wordt voor de som van 143539.-- gulden gegund aan de Coevorder aannemers: Van der
Veen en Van der Aa. De eerste steen werd gelegd door de Verenigingsvoorzitter de heer Derksen op 29 september
1923.
Bennincks ontwerp was zo geslaagd dat de school in de volksmond al gauw het "Paleis van het Noorden" genoemd
werd....
Â
Â
Â
De faam van de oorspronkelijke Meisjesvakschool was groot, vele boeren- en middenstandsdochters uit Coevorden en
wijde omgeving hebben hier een degelijke opleiding genoten tot Ã¯deale huisvrouw"!
Ondanks de vele aanpassingen heeft het gebouw altijd haar karakteristieke vorm en uitstraling behouden, zelfs nadat in
1947 de kap afbrandde, die in 1948 herbouwd werd.
Â
Â
In april 1992 wordt de voormalige Vakschool voor Meisjes door het Vestecollege verkocht. Wat er met het pand gaat
gebeuren is op dat moment nog niet bekend. Toen het pand echter leeg kwam te staan is het ten prooi gevallen aan
vandalisme en verpaupering, de onttakeling was groot.
Eigenaren van het pand blijven van mening dat er maar Ã©Ã©n oplossing is: slopen....
Er werden diverse pogingen gedaan om de restauratie van dit prachtige pand mogelijk te maken. Die liepen op niets uit
en de school verviel meer en meer, er werden vernielingen aangericht, ruiten ingegooid en de fraaie interieurdecoraties
in Art Deco stijl verdwenen of werden beschadigd. De Vereniging Vestingstad Coevorden organiseert in 1992 met groot
succes een handtekeningen aktie om het beeldbepalende pand voor Coevorden te behouden.
Op 30 december 1997 verwierf de ECW uit Emmen het gebouw en gloorde een nieuwe toekomst voor de Vakschool. De
ECW slaagde er in de benodigde vergunningen tijdig aan te vragen zodat in september 1998 de aanbesteding plaats kan
vinden en half november het officiele startsein door Marga Kool gegeven kan worden. Een interne zeer ingrijpende
restauratie en de verbouwing van het oude schoolgebouw verrijst er nieuwbouw die op eigentijdse wijze een verband
legt met de stijl van de school en de omliggende huizen. Met de in 1999 begonnen restauratie en nieuwbouw is
Wooncom erin geslaagd het aanzien van het karakteristieke pand te behouden en kan de Vakschool voor Meisjes in
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december 1999 aan een nieuw leven als appartementencomplex beginnen. Â Â Tegeltableau de vier Jaargetijden,
uitgevoerd door de Amsterdamse tegelhandel Heijstee & Co

Â Â In de benedenverdieping hangen 2 schitterende Art Deco Lampen
Â Â Â De natuurstenen trap naar de eerste verdieping. De treden zijn licht geschakeld en gedeeltelijk in de muur verankerd.
Aan een kant hangen ze in de constructie van het ijzeren hekwerk van de leuning.

Â
Â
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Â
Â
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