
 Wij verhuisden in 1973 naar Duivendrecht, Roosmarijnhof 8. En na de paasvakantie ging 

onze oudste naar de Sint Joannesschool.  Op de dag dat onze zoon Alex met zijn moeder op 

de fiets voor het eerst  naar zijn nieuwe  school ging was er sprake van wat commotie. 

Juffrouw Anja Stroomer was ziek en hoe moest dat nou met haar klas? Thea maakte zich 

bekend als onderwijzeres. Bekema vroeg haar of zij kon invallen. Thea wees op Erik en zei 

dat hij pas over twee maanden vier jaar werd. Daar wist Bekema wel iets op..... 

Toen ik ’s avonds bij Alex informeerde hoe zijn eerste dag op de nieuwe school was geweest, 

werd mij verteld dat niet alleen hij, maar ook zijn broertje Erik naar de (kleuter-)school  was 

geweest en dat zelfs mama die dag op school ingevallen was. Drie stuks uit een gezin op 

dezelfde dag naar school. En invallen op school zou Thea nog heel vaak. Thea gaf ook 

zangles op Sint Joannesschool en studeerde heel wat afscheidsmusicals in. 

Wilma Maassen en Thea kregen samen de allereerste duobaan op de school. De Amstelgids: 

 

 
 

Juffrouw Thea Schmit - Jak vierde woensdag 6 juli 1994 haar 25-jarig onderwijsjubileum 



(De redacteur van het krantenartikel hierboven maakte een vergissing. Bij het afscheid van de 

heer Bekema - tevens de start van de basisschool in 1985 - veranderde de naam van Sint 

Joannesschool in de A.Bekemaschool R.K. Basisonderwijs en niet eerder. Redactie) 

 

Na het overlijden van Thea ben ik verhuisd van onze woning aan de Roosmarijnhof naar een 

appartement aan de Biesbosch, waar ik uitkeek op het begin van de busbaan en waar ik 

woonde boven de plek waar vroeger het spoorlijntje lag. 

Zoon Erik werkt als expat in het buitenland en is de afgelopen 20 jaar dertien maal verhuisd 

en ondergetekende woont momenteel in een aanleunwoning in Amstelveen. 
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