De echtgenoot van Annie Scharphuis is een - in de Korenbloemstraat in 1943 - geboren
Duivendrechter.

Later woonde hij in het rijtje huisjes aan
de Rijksstraatweg bij ’t Grachetje, dat
ter linkerzijde lag.
Deze woningen werden afgebroken
voor de bouw van het Basilicumhof en
de Van der Madeweg.

De man van Annie ging bij de nonnen in Duivendrecht op school. Ook de zonen Marcel
(1971) en Arno (1974) gingen naar de katholieke school. Niet meer aan de Rijksstraatweg
maar in een nieuw complex op de Zonnehof. En nu gaat kleinzoon Jarja - na de
zomervakantie van 2011 - naar groep 1 van de A.Bekemaschool.
Drie generaties Scharphuis in hetzelfde dorp naar dezelfde school!
Toen Ada Ruigrok vd Werve stopte als overblijfmoeder werd Annie door Janny Dhondt
gevraagd om mee te draaien bij het overblijven. “Ik kwam op de reservelijst en dat groeide uit
tot 4 maal per week vaste kracht bij het overblijven. En dat 29 jaar lang”.

Schaatsen
tijdens het
overblijven.

Februari 1986:
Annie Scharphuis
met de overblijvers
op de Begoniasingel.
Op de achtergrond
het Dorpshuis en
de appartementen
van het Waddenland.

De foto’s zijn uit het
album van Janny
Dhondt

Februari 1986.
Na afloop van het
schaatsen:
lekker warme
chocolademelk!

Het was leuk en gezellig werk met goede collega’s. En het is heel interessant geweest om alle
mentaliteitsveranderingen mee te maken.
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om half twaalf klaar om naar school te gaan.
Een vast ritme.....
Na elke vakantie: de herfst-, kerst-, krokus- en de meivakantie en ook na de grote vakantie
wisselden de 10 overblijfbegeleiders van groep. Dat zorgde voor afwisseling”.
“Ik heb mijn werkzaamheden op A.Bekemaschool langzaam afgebouwd en ben een paar jaar
geleden gestopt met het overblijven, dat toen al weer een tijd TSO genoemd werd.
Het prettigste vond ik het als de kinderen lekker buiten speelden in de pauzes. Zij zitten
immers al lang genoeg binnen!”.
Annie Scharphuis 13 juli 2011

