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Een huis voor iedereen in Sint Jabik

Brand de Haan bij de verbinding van de school met het multifunctioneel gebouw.
MARIA DEL GROSSO

SINT JACOBIPAROCHIE Kerk, school

en samenleving huizen vanaf morgen onder één dak in een vernieuwd en uitgebreid multifunctioneel centrum (mfc) in Sint Jacobiparochie.
Een nieuwe ingang aan de kant van
de samenwerkingsschool markeert
een nieuw tijdperk voor Sint Jacobiparochie. Wie er binnenstapt en
rechtsaf slaat, gaat richting multifunctioneel centrum. Wie linksaf
gaat, belandt bij de klaslokalen. Jaren was het onzeker of het dorp een
,,thús foar elkenien’’, zou krijgen, zoals voorzitter Brand de Haan van de
projectgroep het omschrijft.
De Haan ging in 2004 met pensioen en maakte snel daarna deel uit
van Plaatselijk Belang. Acht jaar
lang was het hoofdonderwerp een
nieuw ontmoetingscentrum. Een
rapport lag klaar voor dezelfde plek
als nu: zalencentrum Open Hof van
de PKN-kerk. Die had eerder aangegeven wel oren te hebben naar wijziging van de Open Hof in een multifunctioneel centrum.
Financiering bleek het grootste

struikelblok en De Haan had de
hoop al opgegeven toen hij na acht
jaar uit het dorpsbestuur stapte. Nog
geen jaar later werd bekend dat de
openbare school De Opstap en de
christelijke school De Koppel samen
gingen werken. De beoogde nieuwe
locatie was De Koppel, vlakbij de
Open Hof.
Een verbinding van de school met
het zalencentrum zou een nieuw
multifunctioneel gebouw opleveren. Die ‘slurf’ is er inderdaad gekomen. Van buiten aangekleed met
verschillende kleuren planken die
de gelaagdheid van het Bildtse landschap aan moeten geven. De architect koos bij het ontwerp voor dit geploegde land als thema. In de ontvangsthal hangt een grote reproductie van het werk Geploegde akkers
van Vincent van Gogh.
De oude ingang ligt dichtbij de
centrale hal en wordt alleen gebruikt
als ,,de laatste uitgang’’, meldt De
Haan. Het betekent dat de begrafenisvereniging deze entree gebruikt
voor uitvaarten, zodat de schoolkinderen daar niets van mee krijgen.
De stichting die het nieuwe mfc
beheert, kocht de kerk. Die huurt op
zijn beurt ruimte terug, bijvoor-
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beeld voor de zondagse diensten.
Door het schuiven met ruimtes
kreeg de kinderopvang, die al bij de
Open Hof zat, er meters bij. Net zo
makkelijk wordt diezelfde ruimte ’s
avonds ingericht voor de schakers,
vertelt De Haan.
Als voormalig koster van de Open
Hof weet hij precies waarvoor het
zalencentrum al gebruikt werd: voor
recepties en bruiloften. Ook zullen
er muziekavonden komen, maar
met een andere muziekkeus dan in
de tegenover gelegen Groate Kerk.
De activiteiten van Stichting Welzijn
Ouderen krijgen er eveneens plek,
zoals biljarten en kegelen.
Drie dorpelingen met een bouwachtergrond trokken de kar om er
mede voor te zorgen dat de bouw
binnen het budget van 885.000 euro
zou blijven. In totaal kon De Haan
1200 vrijwilligersuren noteren. Zijn
eigen uren heeft hij maar niet geteld.
,,Myn bêd stie hjier hast.’’
Voor de scholen is de opening een
opluchting, weet De Haan. Ze hokten al samen in het veel te kleine gebouw van De Koppel en verhuisden
na de herfstvakantie. Sindsdien genieten de leerlingen van de ruimte
die ze hebben.

