
28. Ons schoolgebouw 1 

Een zeer oude 

foto van een 

gebouw in 

Beringe, waar 

velen van ons 

herinneringen 

aan hebben: de 

‘Sint 

Josephschool’. 

Opvallend 

herkenbaar, 

want als we er 

nu langskomen, 

lijkt er niet 

zoveel 

veranderd te zijn in de loop der tijd. Tijdens de verbouwing en modernisering 

van het pand in 2015-2016 kreeg het gebouw zijn oorspronkelijk 

onderwijsfunctie terug en bleef zoveel mogelijk van het oude karakter bewaard. 

Met name de voorkant oogt hetzelfde. De hoofdingang is op zijn plek gebleven, 

met aan beide zijden vier ramen, onderverdeeld in kleine ruiten. Het dak heeft 

zijn spitse vorm behouden. Alleen de schoorstenen zijn verdwenen, wat 

begrijpelijk is, want er worden geen kolen meer gestookt.  

 Oudere lezers zullen nog wel weten, dat er kolen uit het kolenhok 

gehaald moesten worden om de kachels in de klas te laten branden. De 

zijingang bevindt zich in het achterstuk met het platte dak, maar is heden 

natuurlijk van een modernere uitvoering. De zijkant van het gebouw bestaat 

nog uit dezelfde 

stenen, die er toen 

gebruikt zijn. De 

speelplaatsen waren 

strikt verdeeld: de 

meisjesspeelplaats aan 

de voorkant en voor de 

jongens aan de 

achterkant. Op de foto 

zijn nog de houten 

palen met draad te 

zien om de jeugd 

binnen het terrein te 

houden. Het bestaande 

muurtje ter 



afscheiding moest nog gebouwd worden. Opvallend de nog vrij jonge bomen 

voor het gebouw: wellicht pas gepoot. Gedurende tientallen jaren konden zij 

uitgroeien tot de majestueuze bomen, die er nu staan en gaven uiteindelijk hun 

naam aan de school: ‘Basisschool onder de Linden’.  

Maar eigenlijk wou ik de lezer wijzen op een klein detail, hier omcirkeld 

met een donker rondje. Een grote grijze siersteen aan de rechterkant van de 

hoofdingang. Nog steeds bevindt hij zich op deze plek. Wellicht hebt u er ooit 

bij stilgestaan en gelezen welke tekst in deze steen gebeiteld staat. Tijdens de 

bouw is deze herinneringssteen hier ingemetseld en bevat de volgende 

woorden: 

 
Eerste steen gelegd door 

F. P. M. van Cann 
Burgemeester 

Helden Maart 1921 
 

 

Het is aldus honderd jaar geleden, dat men bezig was met de bouw van de 

school en er voor het eerst onderwijs gevolgd kon worden in Beringe. Jammer, 

dat door de corona-epidemie er geen festiviteiten gehouden kunnen worden 

om dit heuglijke feit op een uitgebreidere manier te herdenken. Tekst: Arno Bos 

Basisschool ‘Onder de Linden’ in het avondlicht. (2021) 

 

 

 


