Nieuwe St Jansgebouw in Wierden
Het St. Jansgebouw aan de Stationsstraat in Wierden heeft onlangs de deuren voor het publiek
weer geopend en daarmee is Wierden een sfeervolle locatie voor daghoreca rijker. Het nieuwe
grand café had nog maar net haar eerste klanten ontvangen of moest vanwege het coronavirus
de lichten al weer doven. Horecamanager Christel Esse-Westerhof is blij dat ze nu eindelijk kan
laten zien wat het St. Jansgebouw in huis heeft. Sinds 1 juli zijn nagenoeg alle zware restricties
weer verleden tijd. “We volgen de richtlijnen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand, veel
hygiënische maatregelen en van te voren reserveren”, duidt Christel.
Het pand is een aanwinst voor de Stationsstraat en het
centrum. Op deze plek, pal tegenover de katholieke kerk,
domineerde het oude Sint Jansgebouw vele jaren het
straatbeeld. Daar hadden veel lokale verenigingen en
organisaties een onderkomen en werd menig feestje gevierd.
Dat is verleden tijd nu er sinds begin dit jaar het nieuwe grand
café en een aantal woningen in een soort begijnhofje voor in
de plaats is gekomen.

Voor een uitgebreide lunch ga je naar
één van de restaurants en voor een
avondje doorzakken naar een kroeg.
Het St. Jansgebouw zit daar tussenin:
een soort grand café, waar je
eenvoudig maar goed kunt eten en
drinken én waar plek is voor jong en
oud, van alles door elkaar.”

Toch biedt het grand café nog steeds ruimte aan kleine
groepen. Zo zijn er inmiddels al weer contacten gelegd met de
Wierdense vogelvereniging Vogelvreugd, het koor van de
katholieke kerk, Stichting Samenzijn en Stichting Evenmens.
Van maandag tot en met woensdag is het St. Jansgebouw voor
organisaties en verenigingen beschikbaar. Daartoe kan er wat
meer ruimte in het café worden gemaakt: het biljart kan
bijvoorbeeld in de vloer zakken en dan is er voor ongeveer
honderd man plek.

In samenwerking met Albert Heijn
Vosselman is er een stempelkaartactie opgezet. Tot 26 juli wordt er bij
elke tien euro aan boodschappen een
stempel geplaatst. Bij een volle kaart
(acht stempels nodig) is het tweede
(goedkoopste) lunchgerecht bij het
St. Jansgebouw gratis. Volle kaarten
zijn tot 31 augustus 2020 geldig.

Op de overige dagen, van donderdag tot en met zondag, is de
horecagelegenheid (met ruim terras) van 11.00 uur tot 19.00
uur voor iedereen geopend. Christel: “We willen een aanvulling
zijn op wat er al in het dorp is.

Wil je een hapje of een drankje
nuttigen bij het St. Jansgebouw,
dan is reserveren op dit moment
noodzakelijk i.v.m. de coronaregelgeving. Dat kan telefonisch
(0546 – 78 61 21) of via de site
(www.stjansgebouw.nl). Ter plekke
registreren kan ook, als er nog
voldoende vrije tafels zijn.

