
Mijn herinneringen aan de oude Sint Joannesschool 

 

Ik zat in de 6
e
 klas en de hele klas ging met Zuster Clara een dagje weg. We liepen naar de 

bushalte en gingen naar Baarn. We hebben daar veel gelopen. Van thuis kregen wij brood mee 

en geld voor een ijsje. Na veel gelopen te hebben kwamen wij bij een villa. Zuster Clara ging 

daar naar binnen en wij kregen limonade.  

 

Bij een open plek langs de weg mochten wij even rusten.  

De jongens klommen in de bomen, waarbij één zijn broek 

scheurde. Volgens mij zijn wij ook nog langs de Echoput 

gelopen. Ik heb er nog steeds leuke herinneringen aan. 

 

 Oude ansicht: Baarn De Echoput bij hotel Pyramide 

----------------------- 

 

 
 

De zusjes Bon op een schoolfoto 18 april 1940 Sint Joannesschool te Duivendrecht 

An (10-11-1931) en Corrie (05-08-1934) 

 

In de 7
e
 en de 8

e
 klas kregen wij naaivakken, waaronder een lingerie- en costuumopleiding. 

Het was  na de oorlog dus veel was er nog niet. We leerden het vak van resten stof of 

vloeipapier. Ook examens deden we daarmee. Als lerares hadden wij zuster Petronella. Later 

kwam zuster Gerardine. Ze was een fijne zuster. 

Ook mijn coupeuseopleiding heb ik bij de Zusters gedaan. Voor ons examen moesten wij naar 

de Tolstraat. Het examen duurde drie dagen. Op één na, waren wij alle vijf geslaagd! 



Na het behalen van mijn diploma ben ik gaan werken bij Tony Wagemans. 

 

-------------------------- 

 

Wij woonden aan de Rijksstraatweg nummer 

96 oude nummering, nu nummer 222. 

Schuin tegenover de school, waar al mijn 

broers en zussen ook naar toe gingen. 

 

Aan de overkant het karakteristieke huisje 

van Opoe Wortel, nu nummer 223. 

Het dubbele huis van Griffejoen nummer 

225-227, nu het laatste huis van de 

Rijksstraatweg 

Achter de boom bakkerij ‘De Duif’ van de 

familie Wolffenbuttel.  

Daarnaast de Sint Joannesschool, 

het klooster Soli Deo Gloria,  

en het huis van Ettema. 

  

 

Corrie (geb.1934) komt net thuis uit het 

ziekenhuis en zit trots op haar nieuwe  

fietsje. Naast haar zus An (geb. 1931)  

 

 

 

Mijn echtgenoot Bertus Wierdsma en onze vier kinderen hebben ook allemaal op de Sint 

Joannesschool gezeten.  

 

Ik weet nog dat de bibliotheek in het klooster was gestart met de familie Berger. Jan van 

Wees en mijn zus Hennie hielpen daar ook. 

 

Ik heb fijne herinneringen aan school en ging er graag naar toe. Alhoewel ik ook eens bij de 

Waarde Moeder moest komen en een berisping kreeg....... 

 


