Mijn vader Joop Bart (1920) heeft op de Sint Joannesschool les gehad. Al zijn kinderen en
later ook enkele kleinkinderen gingen naar de katholieke school in Duivendrecht. Ik, Jos
Bart, ben de jongste uit ons gezin. Mijn oudere zussen zijn Lia, Beppie en Carla.
Het was even zoeken, maar de klassenfoto van mij zelf uit 1970-1971 heb ik ook gevonden.

Wij zaten in het schoolgebouw van de Sint Joannesschool aan de Rijksstraatweg, bij meester
André Bekema. Het gebouw is gesloopt voor de aanleg van metro en spoor.
Mijn klasgenoten zijn:
Staand: Carla Balvert, Paula Buis, Maria Handstede, Dick van Schaik, Dick Backer, Jos
Vrolijk, Erwin te Beek, Edwin Kiewik, Ton de Heij en Meester André Bekema.
De rij daaronder: Hans Nordsiek, Ans Balvert, Tilly Mensen, Ans Blom, Lidy van Wees, Elly
Kolk, Karin Meijer.
Voorste rij: Karin van Deudekom, Ester Esscher, Anneke van Roemburg, Frits Olthof, Jos
Bart en naast mij Martin Terpstra.
In die tijd was er zoveel nieuws te beleven.....Uit de 5e klas is mij bijgebleven dat meester
Bekema een voetbalelftal bij O.D.A. ( Op Doel Af) de voorloper van fusieclub Tavenue en
O.D.A.: C.T.O.'70 leidde. Op vrijdagmiddag werd in de klas bij meester Bekema op de
Joannesschool de opstelling alvast bekend gemaakt. En dat we met 12 spelers op de fiets er op
uit trokken door weer en wind.
In mijn school tijd is de Bijlmer ontstaan met vele bouw- en sloopwerken in het dorp.
Wij hadden als kinderen zo wel mooie speelplaatsen.
Over deze tijd: de bouw en het verbouwen van Duivendrecht, heb ik samen met mijn zus, een
opstel gemaakt met de titel: “Duivendrecht ons dorp”.

De uitvoering die ik daarover moest doen werd elke keer uitgesteld. Maar de opvoering ging
daardoor heel goed. Ons opstel: Duivendrecht ons dorp, is hierna nog aan de gemeente
aangeboden, is mij verteld. Heb hiervan niets meer vernomen.
Met dank aan Dick Backer uit Ouderkerk voor de aanvullingen. 4 oktober 2011

