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BESCHRIJVING

:

Op de splitsing Zandstraat/Pastoriestraat gelegen voormalige N.H. dorpsschool, gelegen op
het grondgebied van de N.H. kerk.
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Erf met N.H. school (en schoolmeesterswoning)
Kerkelijk centrum
School met schoolmeesterswoning
1910

Was op moment van aanwijzing Zandstraat 2 Opijnen

Eenvoudige drieklassige dorpsschool op T-vormig grondvlak met zadeldaken, belegd met
betonpannen; één hoge bouwlaag en zolder. Aangebouwde éénlagige
schoolmeesterswoning (met zadeldak met wolfeind), welke tot gootlijnhoogte van de
hoofdbouw reikt. Qua bouwstijl vertoont dit pandje grote gelijkenis met het dorpsschooltje
van Est; beiden dateren uit het begin van deze eeuw.
Centraal in de noord- en zuidgevel zijn is groot 12-ruits venster aangebracht, welke op voor
Opijnen karakteristieke wijze is beëindigd: driehoekig in het midden, getoogd aan
weerszijden, waarboven een deze contouren volgende opgelegde gepleisterde lijst.
Gemetselde strekken. Met houtwerk dichtgezette bovenlichten. In de geveltoppen gedrukte
ruitvormige zolderramen. De oostgevel is op dezelfde wijze, doch eenvoudiger ingedeeld
met een groot vierledig venster (4x 2x5/2x2-ruits) op de begane grond: een 4-ruits staand
draairaampje in de geveltop. Aan weerszijden hiervan een plat uitbouwtje met ingang en
met staande vensters (de rechtse is met hout dichtgezet). Met persiennes dichtgezette
staande vensteropeningen in (4) en boven (1) deze aanbouwtjes.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Dit begin 20e eeuwse Nederlandse Hervormde dorpsschooltje annex
schoolmeesterswoning is kenmerkend voor z'n tijd. Het is van historisch belang voor de
locale bevolking. Gelegen in de oude dorpskern van Opijnen, draagt het pandje met zijn
situering bovendien bij aan het zichtbaar h ouden van historisch gevormde ruimtelijke
structuren.

