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’Samenwonen bevalt heel goed’

3 Gezamenlijke onderko-
men De Bente en De Vier-
sprong geopend
3 School en buurtvereni-
ging dolblij met multi-
functioneel gebouw

Door Chantal Bakker
Emmer-Compascuum ’Een super

coole school.’ Deze zin hebben leer-

lingen van obs De Bente zo’n zes

keer op een krijtbord geschreven.

Ze zijn blij met het nieuwe onder-

komen van hun school aan het

Westerdiep OZ in Emmer-Com-

pascuum. "Al die zinnetjes onder

elkaar. Het lijkt wel strafwerk",

grapt wethouder Mariet Thalens.

"Maar het is vast geen straf om hier

les te krijgen", filosofeert ze verder.

De leerlingen van De Bente krij-

gen sinds januari les in een nieuw

multifunctioneel gebouw waarin

de school en buurthuis De Vier-

sprong onder een dak ’wonen’. De

unieke samenwerking ontstond in

2006, vertelt schooldirecteur Wi-

chard Vorsteveld. De Bente zat al

sinds 1904 in het schoolgebouw

aan het Oosterdiep en zocht al een

tijd naar een locatie voor een nieu-

we school. Het pand van buurtver-
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eniging De Viersprong aan het

Westerdiep OZ was tegelijkertijd

toe aan een opknapbeurt. ’Waarom

gaan we niet samenwonen?’, be-

dachten de partijen.

Zo geschiedde. Het oude buurt-

huis ging tegen de vlakte en op de-

zelfde plek werd een multifunctio-

neel ontmoetingscentrum ge-

bouwd. Volgens Vorsteveld kan het

pand voor allerlei activiteiten wor-

den gebruikt. "We hebben ruimte

voor vergaderingen, cursussen,

feesten. Inwoners en verenigingen

kunnen hier terecht." Jan Drenth,

voorzitter van De Viersprong, is

ook in zijn nopjes. "We hebben hier

meer ruimtedan inhet oudebuurt-

huis." Wel zo handig, verzekert

Drenth,want de buurtvereniging is

springlevend. "Bridgen, country-

dancing, toneel, sjoelen. Elke avond

is erwat. De kinderen kunnen onze

grote zaal ook gebruiken voor mu-

sicals en gym. We voelen ons hier

allemaal thuis."

¬ De leerlingen zijn blij met

hun nieuwe onderkomen. Foto:
Jan Anninga


