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BESCHRIJVING

:

Beschrijving Letterlijk ingeklemd door de Nederlands Hervormde kerk van Est (rechts) en
direct aan de doorgaande straat gesitueerde voormalige Nederlands Hervormde school met
aangebouwde schoolmeesterswoning.
De beide zadelgedekte langwerpige bouwmassa's zijn haaks op elkaar gesitueerd, zodanig
dat een L-vormig grondplan ontstaat. De kappen zijn belegd met gesmoorde oud hollandse
pannen. Waterborden en windveren langs de schuine dakranden van de school (achterzijde)
alsmede bij de schoolmeesterswoning, welke laatste bovendien van een makelaar is
voorzien. Bakstenen gevels met aangesmeerde plinten.
School bestaande uit één hoge bouwlaag en zolder.
In de voorgevel en achtergevel een omvangrijke vensteropening (aan de voorzijde 9 ruits;
aan de achterzijde dichtgezet), met accolade-vormige afsluiting, gepleisterd boogveld en
geprofileerde sierlijst.
Tegen de blinde linker zijgevel een platte aanbouw met ingangspartij en bovenlicht, welke
van latere datum zijn. Tegen de achtergevel een moderne platte aanbouw.
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Erf met dorpsschool en schoolmeesters woning
Dorpshuis
School en woning schoolhoofd
ca. 1899

Voorheen was het schoolhuis (rechts) nummer 10 en de school (links) nummer 12. Voor de
renovatie was alleen de voormalige school in gebruik als dorpshuis.

Schoolmeensterwoning bestaande uit twee bouwlagen met zolder.
Twee schoorstenen door de nok. Symmetrisch ingedeelde gevels.
Getoogde vensters, beëindigd met segmentbogen: op de begane grond 6 ruits schuiframen;
op de verdieping getweeëndeelde (voorgevel, achter gevel links).
Voorgevel symmetrisch ingedeeld met drie venstertraveeën, met in de middelste de
hoofdingang met opgeklampte deur en met drietredige hardstenen stoep er naar toe.
Rechter zijgevel met twee vensterassen. In de geveltop bovendien een liggend ruitvormig
zolderraam.
Achtergevel met twee vensterassen. Links boven is een vernieuwd stolpraam aangebracht.
MOTIVATIE

:

Overige informatie Dit complex heeft historische betekenis voor de plaatselijke bevolking.
Bovendien is het markant pal aan de Dorpsstraat gelegen, in de kern van Est.
Hoofdvorm en geveldetaillering verkeren, behoudens enkele wijzigingen, nog vrijwel in
authentieke staat.

VERGUNDE WIJZIGINGEN
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1997 samenvoegen school en schoolhuis t.b.v. het dorpshuis

