BIJZONDER WONEN

WONEN IN EEN SCHOOLGEBOUW

'Wij houden
gewoon van
oude rommel'
Rob Verboon en Nathalie van Amsterdam kochten
vier jaar geleden een oude school in Reeuwijk-Dorp.
"Toen we buiten stonden wisten we al: dit is het.”
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athalie en Rob houden niet van
standaard. Jarenlang woonden ze in
een tweehonderdzestig jaar oud
pand aan de Rijn. Toen dat te klein
werd voor een gezin met drie kinderen gingen
ze op zoek naar iets groters. Ze bekeken een
molen, een gemaal en een watertoren.
Uiteindelijk werd het de honderd jaar oude St.
Jozefschool in Reeuwijk-Dorp, sinds 1998 op de
monumentenlijst. "We wilden iets bijzonders",
vertelt Rob. "Waar we zelf aan konden werken."
Bijzonder werd het zeker, want de
zevenhonderd vierkante meter oppervlakte die
het gebouw beslaat zit vol met geschiedenis.

HONDERDEN KINDERVOETJES "Er
hebben hier honderden kindervoetjes gelopen",
vertelt Nathalie. "Dat vind ik zo leuk. Iedereen
heeft herinneringen aan dit pand." "Pas kwamen
er oud-leerlingen kijken", vult dochter Dorit
(10) aan. "Oude dames inmiddels. Vroegen ze of
ze nog één keer van de trap mochten glijden,
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zoals vroeger." Nathalie: "We vinden van alles.
Oude boekjes, spiekbriefjes, Libelles van de
nonnen, een plaatje van Wilhelmina, maar ook
spullen van onderduikers. Heel bijzonder. We
werken echt aan een droom."

ZOALS VROEGER Rob en Nathalie
hebben allebei een sterke voorliefde voor oude
panden. "Ik hou gewoon van oude rommel",
vertelt Rob lachend. "Onze inrichting is modern,
maar met herkenbare elementen." Het
monumentale pand wordt daarom zoveel
mogelijk in de oude staat hersteld. "Met hoge
kantelramen, een ouderwets toilet en
overblijfselen van stookkachels. Maar dan wel
anno nu."
AFRONDEN Nathalie werkt als huisarts
en zorgt voor de inkomsten, Rob werkt aan de
verbouwing van het pand. Soms met wat
professionele hulp, maar het meeste doet hij
zelf. "Het plan was om er vijf jaar over te doen,

"Er hebben hier honderden
kindervoetjes gelopen",
vertelt Nathalie. "Dat vind
ik zo leuk. Iedereen heeft
herinneringen aan dit
pand."

REÜNIE
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Dit jaar bestaat de St.
Jozefschool in
Reeuwijk-Dorp
honderd jaar. Op 17
mei is er een reünie.
Voor meer informatie
kijk op
www.100jaarbasis
schoolreeuwijkdorp.nl.

dat werd al snel zeven jaar en inmiddels... Ach,
het komt vanzelf af. Ik zorg er voor dat wat ik
doe goed gebeurt en daadwerkelijk af is. Zo kun
je echt delen afronden. Anders blijft het een
allegaartje van projectjes. De kinderkamers zijn
bijvoorbeeld bijna klaar. Over een maand of
twee kunnen ze daar slapen."
Leven 'in de troep' vindt het gezin niet erg,
vertelt Nathalie. "We hebben één ruimte waar
we het prima uit kunnen houden tot alles klaar
is. En we zien in ons hoofd al wat het wordt. Dat
soms dingen langer duren of tegenvallen nemen
we voor lief. Dat weet je als je aan zo'n project
begint." Ook de kinderen, Eline (13), Dorit (10)
en Sven (6), zien alleen maar voordelen. Dorit:
"We fietsen door de gang, hebben een heel
schoolplein waar we kunnen skelteren en in de
zomer staat er een zwembad in de tuin. Dat is
geweldig!"

PERSOONLIJKE BENADERING Omdat de
oude school geen standaard project is, lukte de
financiering bij een andere instantie niet
meteen. Via een kennis kwamen Rob en
Nathalie terecht bij Rabobank en dit bevalt heel
goed. Nathalie: "Het werd ineens persoonlijk.
Een lokale bank weet meer, kan zich beter
verplaatsen en vindt een project als dit zelf ook
leuk. Dat biedt veel voordelen."
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