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Voorwoord 
 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Wilhelminaschool 
geopend is. Het was de derde school van de 
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen 
met de Bijbel. Voor die tijd een modern schoolgebouw 
met vooruitstrevende leerkrachten. In vergelijking met 
de bestaande scholen was de Wilhelminaschool een 
gebouw met een kindvriendelijke uitstraling. Deze 
uitstraling heeft de school gelukkig behouden ondanks 
diverse verbouwingen, die er in de loop der jaren 
hebben plaatsgevonden.  
Het onderwijs is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. 
Het overwegend klassikale onderwijs wordt vervangen 
door onderwijs op meerdere niveaus. Hierdoor kunnen 
we beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen. Daarnaast wordt er steeds meer de nadruk 
gelegd op zelfstandigheid van de leerlingen.  
Al die jaren is de Bijbel het uitgangspunt van het 
onderwijs geweest. Heel veel juffen en meesters 
hebben de leerlingen verteld over de grote daden van 
de Heere God. Elders in dit boekje vertelt een oud-
leerling over de herinneringen die ze bewaart aan de 
bijbelvertellingen. Ook hierin is een verschuiving 
opgetreden. In de beginjaren lag de nadruk vooral op 
bijbelkennis. Velen van u kennen waarschijnlijk nog de 
boekjes ‘In naam en feit’. Op deze wijze is de 
leerlingen veel bijbelkennis bijgebracht. Nu hechten 
we steeds meer belang aan het vertalen van de 
bijbelverhalen naar het dagelijks leven. Een mooie 
maar ook moeilijke opdracht! 

Helaas is de vanzelfsprekendheid van het geloof 
verdwenen in de afgelopen jaren. Kerk en geloof zijn 
naar de rand van de samenleving verschoven. Het is 
dan ook een wonder dat we nog steeds elke dag met 
Gods Woord en in zijn dienst bezig mogen zijn. In 
psalm 100 wordt dit heel mooi verwoord: 
 
Juich, aarde, juicht alom den Heer; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De Heer is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt, 
Een volk tot Zijnen dienst bereid. 
 
Mijn wens is dat de lofzang nog vele jaren zal klinken 
op de Wilhelminaschool. 
Het zou geweldig zijn als ook in de toekomst Gods 
naam groot gemaakt mag worden. 
 
Johan Hardeman, directeur 



Inleiding 
 
Een half jaar voorbereiding is aan dit jubileumboekje 
vooraf gegaan. 
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Voor de foto’s konden we gebruik maken van het 
materiaal dat op school aanwezig was. Helaas ging 
het foto-archief niet verder terug dan 1980 en bevatte 
het veel hiaten. Een oproep in de nieuwsbrief en de 
plaatselijke krant leverde een grote hoeveelheid foto-
materiaal op. Er bleek van bijna elke groep wel een 
klassenfoto te zijn. Het tweede deel van dit 
jubileumboekje bestaat dan ook volledig uit 
klassenfoto’s. Helaas ontbreekt er een foto van de 
leerlingen, die in 1966 en 1971 van school gingen. 
Vervolgens was het nog een hele klus om de namen 
van oud-leerlingen te achterhalen. Dit is niet in alle 
gevallen gelukt. Indien de naam van een leerling niet 
bekend is, staat er een vraagteken in het 
namenoverzicht. Als er twijfel bestaat over een naam, 
dan staat er een vraagteken achter de desbetreffende 
naam. 
Het aanbod van foto’s en dia’s was dermate groot dat 
er een selectie gemaakt is. 
 
Het eerste deel van het boekje wordt gevuld door 
(oud)-leerlingen en (oud)-leerkrachten. De 
verschillende schrijvers putten hierbij uit hun eigen 
herinneringen. 

Uiteraard zijn die gegevens persoonlijk ingekleurd, 
maar samen geven ze een mooi beeld van de 
ontwikkeling van de Wilhelminaschool in de afgelopen 
50 jaar.  
Voor de ontstaansgeschiedenis en de bouw van de 
school kon er geput worden uit de notulenboeken van 
het schoolbestuur.  
 
Een woord van dank aan allen die aan de 
totstandkoming van dit boekje hebben meegewerkt. 
Ook willen we de sponsors bedanken. Zij hebben het 
mogelijk gemaakt dat de huidige leerlingen dit boekje 
cadeau krijgen. 
 
We hopen dat u met veel plezier dit boekje zult lezen 
en bekijken. 



Wat er aan vooraf ging 
 
Openbaar onderwijs 
De eerste school van Rijssen stond achter de 
Schildkerk, op de plek waar nu de leerkamer staat. 
Deze school werd in 1872 door de schoolopziener 
afgekeurd voor het geven van onderwijs. Enkele jaren 
later werd de Schildschool gebouwd op de plaats waar 
later Albert Heijn gevestigd was. Deze school werd 
bezocht door zo’n 500 kinderen, die verdeeld zaten 
over 15 lokalen. 
 

Links het gemeentehuis en rechts de Schildschool 
 
In 1902 werd er een tweede openbare school 
gebouwd aan de Haar. Hier werd gestart met ruim 300 
kinderen. In 1921 werd deze school een christelijke 
school, bestemd voor leden van de Wal en Eskerk. 

Deze school werd in de jaren zeventig afgebroken en 
daarvoor in de plaats kwam het kruisgebouw. 
 
School met de Bijbel 
Op 19 oktober 1904 werd in de christelijke 
bewaarschool de oprichtingsvergadering gehouden 
van een “School met de Bijbel”. Deze vergadering 
stond onder voorzitterschap van ds. J.H. Gunning, die 
de Hervormde gemeente van Rijssen diende van 1902 
tot 1910. Het bestuur kon een stuk grond kopen aan 
de Oranjestraat, ingeklemd tussen de bewaarschool 
en de muur van het kerkhof. In 1907 werd de nieuwe 
school in gebruik genomen. Deze school kreeg de 
naam Oranjeschool en bestond aanvankelijk uit 3 
lokalen. Al snel bleek de school te klein te zijn, zodat 
de school enkele keren uitgebreid moest worden.  
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Het Christelijk onderwijs bleek duidelijk in een 
behoefte te voorzien. 
In 1927 werd er door de vereniging een tweede school 
gesticht aan de Zuiderstraat. De huizen aan de 
Zuiderstraat en de Esstraat vormden toen de 
nieuwbouw van Rijssen. De school kreeg dan ook de 
Riessense naam “Bouwskoole”. 
 
De derde school 
In 1950 ontvang het bestuur een schrijven van het 
gemeentebestuur, betreffende uitbreiding of 
nieuwbouw scholen. Hiervoor bestond toen geen 
belangstelling. 
Enkele jaren later is het bestuur echter van standpunt 
veranderd. In 1955 doet het bestuur een verzoek aan 
B en W om een terrein aan de Bevervoorde te 
reserveren voor de bouw van een nieuwe school; de 
derde school. Na Oranjeschool en Julianaschool zou 
dit dus de derde school van de vereniging worden. 
Architect van de Bovenkamp krijgt opdracht om een 
school te tekenen. In de notulen van de 
bestuursvergadering van 16 april 1956 lezen we dan 
het volgende: De moeilijkheid is, dat het terrein erg 
klein is, zoodat er nogal gepraat en gedokterd moet 
worden. Het resultaat is dan, de heer van de 
Bovenkamp zal een teekening maken van een school 
die op de toekomst uit 5 klassen zal bestaan en met B 
en W bespreken of het terrein voor de school bestemd 
nog iets naar het oosten uitgebreid kan worden. 

Enkele maanden later gaat de voorzitter met de 
architect naar Groningen om daar een nieuw type 
school te bezichtigen. In de notulen lezen we dat men 
zeer voldaan is. Besloten wordt op dit pad voort te 
gaan. Er wordt een voorlopige tekening gemaakt van 
een vierklassige school met een zogenaamde 
schoolzaal. Er zal echter nog geprobeerd worden om 
op het departement nog een klas erbij los te kloppen. 
Met dit plan reizen de voorzitter en dhr. Van de 
Bovenkamp naar Den Haag. Het resultaat is echter 
nihil. Er moet een nieuwe tekening gemaakt worden 
van 4 klassen aan één stuk. 
Ondertussen wordt er ook nagedacht over een woning 
voor het hoofd van de derde school. Aanvankelijk wil 
men hiervoor een bestaande woning aankopen. Bij 
nader inzien lijkt het verstandiger om een stuk grond 
aan te kopen, waarop dan t.z.t. een woning gebouwd 
kan worden. In de notulen staat: Deze grond blijft altijd 
z’n waarde houden, zoodat we er nooit een strop aan 
zullen hebben. 
In oktober 1958 wordt door B en W de grond 
overgedragen voor het bedrag van ƒ13,50 per m². In 
de notulen wordt erbij vermeld: Hoe kunnen ze het er 
voor doen. 
De bouw van de school wordt gegund aan fa. 
Koopman uit Holten voor het bedrag van ƒ103.156,-. 
Fa. Getkate-Leusink doet het schilderwerk en de 
Centrale verwarming wordt aangelegd door de fa. 



Schreuder uit Amersfoort. Het betreft hier een 
installatie die met olie gestookt wordt. 
 

 
School in aanbouw 
 
Wilhelminaschool 
In de vergadering van 9 jan. 1959 wordt de naam van 
de school bekend gemaakt. De school krijgt de naam 
Wilhelminaschool. Deze naam past goed bij de reeds 
bestaande scholen van de vereniging: Oranjeschool 
en Julianaschool.  
De hoofden van de bestaande scholen kregen de 
opdracht om een lijst te maken met adressen van die 
kinderen wonende aan de noordkant van de Haar en 
de Smittenbelt. Vervolgens werden de ouders van 
deze leerlingen persoonlijk door het bestuur 

opgezocht. Er blijken 146 kinderen in aanmerking te 
komen voor overplaatsing naar de Wilhelminaschool. 
 
Personeel 
In het voorjaar van 1959 wordt dhr. Altena uit            
’s-Heerenbroek benoemd als hoofd van de school. Hij 
wordt gekozen uit 7 liefhebbers. 
De aanstelling zal op 1 sept. ingaan, maar uiteraard 
moet er wel het nodige voorwerk gedaan worden. 
Tijdens de vergadering van 3 april ligt er een schrijven 
van dhr. Altena op de bestuurstafel. Naar aanleiding 
van deze brief wordt besloten vergunning aan de 
inspecteur te vragen tafels en stoelen aan te schaffen. 
In de keuze van de methodiek kan dhr. Altena zijn 
gang gaan. Wat de levering van schoolbehoeften 
betreft, besloten wordt dat alle leveranties over de 
plaatselijke handel dienen te gaan, wanneer tenminste 
prijs en kwaliteit niet afwijken. De leverantie van 
schoolmeubelen zal dhr. Schreuder verzorgen. Dhr. 
Altena en twee bestuursleden zullen met dhr. 
Schreuder naar de fabriek gaan en daar de modellen 
en prijzen bekijken. Boekhandel ter Harmsel zal in 
samenwerking met de fa. Heutink de schoolbehoeften 
leveren. 
Doordat een deel van de leerlingen van de 
Oranjeschool naar de Wilhelminaschool zal gaan, 
zullen er op de Oranjeschool 2 personeelsleden 
overbodig zijn.  
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Uiteindelijk worden de heren Wassink en Ligterink 
overgepoot naar de Wilhelminaschool. Ook juffrouw 
Bos geeft te kennen dat ze graag de overstap van de 
Oranjeschool naar de Wilhelminaschool zou willen 
maken.  

 
v.l.n.r. meester Ligterink, meester Wassink,  
juffrouw Bos en meester Altena 

De eerste uitbreiding 
Op 17 november wordt de eerste bestuursvergadering 
in de Wilhelminaschool gehouden. Tijdens deze 
vergadering wordt er al gesproken over een uitbreiding 
van de school. Er kan hiervoor grond van de 
gemeente gekocht worden voor het bedrag van ƒ3,- 
per m2. Om de nieuwbouwplannen ten uitvoer te 
brengen, moet er ook grond aangekocht worden van 
de buren. De voorzitter en de wethouder gaan met de 
buren: de heren Leijendekker, Voortman en Borkent in 
gesprek. 
De uitbreiding van de school wordt eveneens 
getekend door architect van de Bovenkamp. 
Na de leerlingenopgave voor het schooljaar 1960-
1961 blijkt dat er een vijfde leerkracht aangevraagd 
kan worden. Aangezien juf Nieuwenhuis op de 
Oranjeschool boventallig is geworden, wordt zij per 1 
aug. 1960 naar de Wilhelminaschool overgeplaatst. 
Voor deze leerkracht is geen lokaal beschikbaar, maar 
er wordt onderzocht of het mogelijk is om een klas in 
de bestuurskamer onder te brengen. Deze 
bestuurskamer is tegenwoordig in gebruik als kamer 
voor de directeur. 
Een jaar later wordt de heer Walinga uit Ferwerd 
benoemd. In de notulen staat vermeld: Het geluk is 
met hem, hij krijgt een woning in de Lentfersstukken. 
Dit is wel tekenend voor de moeite, die het kostte om 
een woning te bemachtigen. 
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Op 15 juni wordt de uitbreiding van de 
Wilhelminaschool aanbesteed onder de leden van de 
vereniging. De firma Stam en Smeijers gaat de lokalen 
bouwen, het loodgieterswerk en de elektra worden 
gedaan door van Dam en het schilderwerk door 
Getkate en Leusink. De totale kosten bedragen 
ƒ81697,-  
De nieuwe lokalen worden in 1963 in gebruik 
genomen. De schoonmaakster Mevr. De Wilde-
Kippers ontvangt een beloning voor het extra werk in 
verband met de verbouwing en ze krijgt meer salaris 
door het in gebruik nemen van de twee nieuwe 
lokalen. 
 
Woning hoofd 
Een half jaar na de opening van de school wordt er 
gesproken over de  bouw van een woning voor dhr. 
Altena. Dit wordt voortvarend aangepakt. In februari 
vindt de aanbesteding plaats en in augustus wordt er 
al gesproken over de beplanting van de tuin. Er wordt 
echter zuinig met de middelen omgesprongen, want 
de tuin wordt aangelegd met planten, die moeten 
wijken voor de schooluitbreiding. 
 
 
 
 
 

 
Deze foto is gemaakt voor de uitbreiding. Aan de 
voorkant van de school is slechts 1 lokaal. De overige 
lokalen zijn naar achteren gebouwd. De tuinen van de 
huizen aan de Haarstraat lopen door tot aan de 
school. 
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Meester Ligterink 1959-1962 
 
Met ons drieën, Dien Bos, Dik Wassink en ik, werden 
we in 1959 van de Oranjeschool geplukt om samen 
met de benoemde directeur de heer Altena de 
Wilhelmina school te starten. Splinternieuw. Wat een 
verschil met de oude Oranjeschool, waar de 
paddenstoelen uit de vochtige muur groeiden, waar je 
aan kant van de Oranjestraat de lange, donkere gang 
in fietste om aan de Lentfersstraat weer te voorschijn 
te komen. We waren jong en vol idealen. Alles zat 
mee. Fijne collega’s , een zeer sympathieke directeur, 
welwillende, aardige leerlingen, zodat aan het eind van 
het schooljaar ik met moeite (ja, zelfs verdriet) 
afscheid van de klas moest nemen. Vandaar dat ik in 
1962, toen ik naar de Ulo werd gelokt, in het begin die 
specifieke klassesfeer erg heb gemist. De klassen 
waren soms wel erg groot. In een bewaarde, oude 
cijferlijst lees ik 48 leerlingen, verdeeld over twee, 
tijdelijk soms zelfs drie klassen, klas 2, 3 en 5 (nu 
groep 4, 5 en 7). Wat de onderlinge sfeer heel gunstig 
beïnvloedde waren de zwerftochten in de natuur. In de 
maanden april, mei en juni trok ik regelmatig met 
groepjes van maximaal 10 leerlingen het veld in. 
Meestal richting Friezenberg of de Borkeld. Vaak  ’s 
zaterdagsmorgens, maar ook dikwijls voor schooltijd. 
Om zes uur stond het uitverkoren groepje achter ons 
huis en om 9 uur zaten ze weer in de klas.   
 

 
Een deel van klas 3 met meester Ligterink in 1960 
Achter: Dick Bakker, Gerrit ter Horst, Jan Bakker, Jan 
Vincent, Arend-Jan Kippers, Jan Huisken, Johan 
Kastenberg, Henk Mensink 
2e rij: Janny Beunk, Gerdien pennings, Annemieke van 
Schooten, Adriaantje Kousemaker, Gerda Klein 
Legtenberg, Dini Beldman, Trudy de Boer, Mineke 
Kastenberg 
Zittend: : Hanneke ter Harmsel, Alie Nijland, Wim 
Borghuis, Jenny ter Harmsel, Dineke Beunk, Wim van 
Doorn 
Voor: Wim Steenbergen en Jan Harbers 
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We leerden het verschil tussen de roffel van de  
zwarte en de grote bonte specht, tussen de zang en 
biotoop van fitis en tjiftjaf, die in uiterlijk bijna gelijk zijn. 
We zagen bijna altijd hazen en reeën en een enkele 
keer mochten de leerlingen een weggedoken jong 
kievitje even in de hand houden om dit gevoel nooit 
weer te vergeten. We bewonderden de bloei en 
bestuiving van brem, den, berk, jeneverbes enz. Ik zou 
hier eindeloos over door kunnen gaan. Alleszins 
begrijpelijk dat de leerlingen deze ervaringen  nooit 
weer vergeten. Ik hoor dat ook vaak als ik oud-
leerlingen spreek. Daarom wil ik ook op deze plaats 
nog eens weer een pleidooi houden voor 
heemkundeonderwijs: Ontstaan en kenmerken van het 
Twentse landschap in brede zin. Hoe zal de jeugd van 
nu leren dat zorgvuldig beheer van de kwetsbare 
natuur en het zo karakteristieke landschap van eigen 
omgeving broodnodig is, als hun ogen nooit voor de 
schoonheid geopend zijn. Stimulans van ouders en 
leerkrachten is daarbij van onschatbaar belang. Juist 
in het basisonderwijs zijn kinderen bijzonder 
natuurgevoelig. Moet je dan perse het veld in? Nooit 
verkeerd! Maar belangstelling wekken in de klas is een 
eerste vereiste. Een enkel voorbeeld: Er zit buiten het 
lokaal een merel heerlijk te zingen. De reactie: “Niet op 
reageren Lena!” of een verraste luisterhouding van de 
leerkracht, die het niet kan laten er iets leuks over te 
vertellen? Een paar bloeiende takken van wilde 
struiken of bloeiende kruiden in het lokaal kunnen een 

boeiende les opleveren i.v.m. bloei en bestuiving. Het 
belangrijkste is verwondering en bewondering.  
 

 
Schoolvoetbal in 1963 met meester Altena 
Achter: Wim Heuvink, Jan Brouwer, Jan Bakker, Harry 
ter Avest, Jan Vincent. 
Voor: Dik Bakker, Gerrit ter Horst, Wim Borghuis, 
Johan Kastenberg, Marinus Nijzink, Henk Altena. 
 
Nog even terug naar het begin. Aan schoolvoetbal  
deden we ook dapper mee. In Rijssen wisten we ons 
goed staande te houden in 1960 met overwinningen 
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op de Oranjeschool en de toenmalige Schildschool, 
maar tegen die dekselse Enternaren gingen we 
keihard onderuit met 1-5 en 0-6.  
 
Op ouderavonden zorgden leerlingen voor een deel 
van het programma door te musiceren of een 
toneelstukje op te voeren, zoals “De slapende koning”  

 
 
Achter: Jan ten Brinke, Diens Smeenks, Henk 
Kastenberg, Trudy de Boer, Wim Markvoort, Jan 
Brouwer Voor: haan onbekend, Gerard Beverdam, 
Wim van Doorn en Jan Bakker 
 
Dit waren zo enkele flarden van herinneringen aan de 
gelukkige tijd, doorgebracht aan de  Wilhelminaschool.  
 

 
Deze foto werd omstreeks 1962 gemaakt op het 
schoolplein. Op de achtergrond staan de barakken van 
de gemeente. 
achter: Jan Leijendekker, Wim van Brussel, Johan ter 
Avest, Jan Rosman, Herman van de Maat, Jo 
Kamphuis, Henk Kastenberg, Jan ter Harmsel, Henk 
de Goeyen, Jan Stam 
voor: Wim Markvoort, Wim Heuvink, Wim Paalman, 
Berend Kwintenberg, Jan ten Brinke, Gerrit ter Horst, 
Gerard Beverdam (liggend), Marinus Nijzink
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Alie Voortman-Borghuis 1960-1966 
 
De klassen één tot en met zes 
Mijn eerste herinneringen op deze school betreffen 
klas één waar ik lezen leerde. 
Juffrouw Nieuwenhuis leerde het ons aan de hand van 
de boekjes van W.G.van der Hulst. 
Prachtig ook om nu zelf te kunnen lezen. Een plastic 
stokje voor het bijwijzen en dan stilletjes vooruitlezen 
omdat het soms zo lang duurde, als…… de juf het 
maar niet zag.  
De liefde voor lezen heb ik altijd gehouden. 
Toen de bieb op de Bevervoorde kwam ging ik zoveel 
mogelijk boeken halen om die ’s avonds laat in bed te 
lezen. Overdag wilde je natuurlijk spelen.  
En dan de letters leren schrijven met een 
overtrekblaadje, elke dag wel één. Heel veel blaadjes 
vol. 
 
In mijn rapport zag ik dat juf Nieuwenhuis in klas 
twee, na het tweede rapport, werd opgevolgd door juf 
Keulemans  Mijn cijfers voor netheid en vlijt stegen 
met een hele punt; waarom dat zo was weet ik niet. 
Wel bijzonder was dat netheid toen bij de 
schoolvakken stond en dat vlijt onder de streep bij 
gedrag werd vermeld. 
Een nieuw vak kregen we :’Nuttige Handwerken’. Ik 
had geen bezwaar om met mijn handen te werken 
maar ik begreep niet zo goed waarom dit nuttig heette. 

 
personeel 1963 v.l.n.r.: juf Cremer, juf Bos, juf 
Keulemans, meester Walinga, meester Hofman, 
meester Altena 
 
In één van de hogere klassen bleek mijn breiwerk voor 
de baby  toen het eindelijk af was een pakje voor een 
peuter te zijn geworden . 
De dikke wol was daar zeker debet aan. Ik prees de juf 
die heel veel geduld met mij had. Was het hierom dat 
meester Hofman mij de bijnaam Rozemarijntje gaf? 
 
Meester Hofman  leerde ons in klas drie ook 
aardrijkskunde. 
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En in klas vier gaf hij ons geschiedenis. Prachtig al 
die mooie verhalen. De belangstelling voor 
geschiedenis was gewekt en…gebleven. We leerden 
ook heel wat plaatsen van Nederland, al was het 
aanwijzen op de kaart voor het bord niet zo 
gemakkelijk. Ik situeerde toen Schoonebeek nog 
ergens bij Amsterdam. Gelukkig kan ik nu wel 
kaartlezen, al is dat niet hetzelfde als de borden goed 
volgen. Trouwens, met de spellingscorrectie op de 
computer, de rekenmachine en de tom tom in de auto 
is het nu wel heel wat makkelijker geworden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r.: Mineke 
Boerman, Ria Klein-
Legtenberg en Alie 
Borghuis 
 

 
In klas vijf kregen we van meester Walinga een aantal 
nieuwe vakken: Natuurkunde en Frans. Frans bleef 
een lievelingsvak ook op de middelbare school. 

En ook voor het eerst een cijfer voor tekenen en 
zingen op het rapport. Ik hield altijd al van muziek en 
zingen en dat werd aangemoedigd door te gaan 
meedoen in het koortje van mevr. Lugtigheid in de 
gereformeerde kerk. Solo zingen ‘Zie ons wachten aan 
de stromen’.  En dan ook blokfluitles nemen op de 
muziekschool. Voor ons gezin en de buren niet de 
meest ideale hobby. Liever viool? 
 
De zesde klas met meester Altena was al bijzonder 
omdat je in de hoogste klas zat. De vakken waren 
hetzelfde als in klas vijf maar je kreeg geen cijfer meer 
voor zingen. Wel kreeg je bijles voor de middelbare 
school, vooral rekenen en taal.  
Meester Altena kon prachtig de Bijbelverhalen 
vertellen; hij deed dat met z’n hele hart. Evenals later 
zijn zoon ds. Altena. De eerste preek die ik van hem 
hoorde ging o.a. over ‘God ziet met Zijn hart’. 
Toevallig? 
In mijn bureaula heb ik nog een mooi kerstboekje 
liggen dat ik gemaakt heb met het kerstfeest in klas 
zes. Hierin staan naast geschreven Bijbelteksten, 
gezangen, psalmen, een landkaartje ook een opstel 
over de kerstgeschiedenis en een zelfgemaakt 
gedicht. Eén van de vele die ik later nog maakte. 
Bij het verlaten van de school kreeg je een klein rood 
boekje van A.Halm met de titel ‘Lees je Bijbel’.  
De bijbelse boodschap was en is voor mij ook nu nog 
het mooiste om door te geven . 
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De klasgenoten 
In de eerste klas zaten twee leerlingen die na één jaar 
de klas verlieten .Eén ging over naar klas drie en één 
bleef nog een jaartje, Janneke Gerritsen en Jan van 
Tuyl. Met Janneke ging ik vaak dammen. 
In mijn herinnering zijn er daarna geen wisselingen 
meer geweest. 
Met Willemke Wieringa heb ik zestien schooljaren 
gedeeld. We zijn samen op de kleuterschool aan de 
Oranjestraat begonnen en we hebben op de 
Pedagogische Akademie in Almelo onze onderwijsakte 
gehaald. 
Met Mineke Boerman en Ria Klein Legtenberg 
verkleedden we ons als Riessenders met echte 
klederdracht voor de Oranjeoptocht met 
Koninginnedag .Met daarna de spelletjes op de weide 
van de Koerbelt. 
Op woensdagmiddag hadden we een ‘geheime club’, 
Johanneke Kousemaker, Els van Schooten, Hermien 
Vincent en ik. We zaten dan op de zolder van het 
schuurtje achter het notarishuis. Wat spannend! 
 
Een aardige klasgenoot  was ook Alie Zwoferink die 
mij per fiets vervoerde na een knieblessure  opgelopen 
tijdens de Gymles.  
De verjaardagen waren altijd een groot feest. Ik 
herinner me nog de verjaardag uit klas vijf waarbij mijn 
moeder heel veel spelletjes had bedacht en wij 

getrakteerd werden op echte patat frites die ze zelf 
had gebakken.  
En dan dat rolschaatsen: uren lang op het plein van 
school. En ‘landje veroveren’ met echte messen, 
hinkelen met zandgevulde schoensmeerdoosjes 
en…………. 
tot ziens op de reünie.  
 

 
Henk Kastenberg en Bram van de Maat op weg met 
hun zelfgemaakte wagen van het Schild naar de 
Koerbelt in 1965 
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Meester Walinga 1961-1967 
 
Koninginnedag 
Eigenlijk had ik per 1 mei moeten beginnen als 
meester van de vierde klas, maar die datum viel op 
een maandag, ’s zondags was het dus koninginnedag 
geweest en het feest werd daarom de volgende dag 
gevierd. Daar ik toch niet ingedeeld was als begeleider 
van een klas kreeg ik zodoende mooi de kans om toe 
te zien hoe hier de dag voor de school verliep op de 
verjaardag van onze vorstin. 
Om negen uur moest iedereen op school zijn, getooid 
met vlaggetje of haarstrik of sjerp. Een vrolijk, 
feestelijk gezicht. De klassen werden geformeerd en 
de hele school ging lopend in groepsverband naar Het 
Schild.  

 

 
De wagen oud Rijssen is klaar voor vertrek naar 
school. v.l.n.r. Henk Dennekamp, Jannie Agteresch, 
Ina Harbers, Jan Lohuis.  
vooraan: Wim Pakkert en Bertineke Pakkert.  
op de kar: Wim Nijkamp op de bok.  
In de wagen: Janneke Gerritsen, Ina Pakkert en Janna 
Gerritsen Mulkes. 
 
Daar was het een heel gedoe met alle schoolkinderen 
van de stad. Ze kwamen uit alle windstreken en 
zochten een plekje voor het stadhuis. 
Muziekvereniging Wilhelmina was ook al aanwezig en 
speelde een vrolijk wijsje. Ondertussen waren ook een 
heleboel ouders en andere familieleden toegestroomd 
en probeerde iedereen zo dicht mogelijk bij de 
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kinderen te komen. De muziek stopte en meneer de 
Ridder, als voorzitter van het Oranje-comité, heette 
iedereen van harte welkom en gaf het woord aan 
burgemeester Landweer. Dan werd er gezongen! 
Vaderlandse liederen die op school waren geleerd: 
“Wien Neerlands bloed”, “In naam van Oranje”, “Wilt 
heden nu treden”en natuurlijk twee coupletten van “het 
Wilhelmus”, alles met begeleiding van de harmonie. 
De vlag werd gehesen door de padvinders en na een 
drievoudig “Lang leve de Koningin” ontrafelde de 
kluwen van grote en kleine mensen zich en liep als 
een sliert door de Elsenerstraat en Arend Baanstraat 
richting zwembad. Ondertussen hadden Banisschool 
en Haarschool zich afgesplitst om op eigen vertrouwd 
schoolplein de activiteiten voort te zetten. 
“Wilhelmina” bracht de rest van de meute onder pittige 
marsmuziek naar de speelweide. Daar vond ieder klas 
een afgebakend veldje met de nodige attributen voor 
het doen van een spelletje. De jongens van de 
Ambachtsschool hadden alles keurig klaargezet en per 
klas konden de kinderen prijsjes winnen. Zaklopen 
was heel geliefd, maar ook touwtrekken, hoepelen, 
was ophangen en hindernisbaan waren in trek. 
Aangemoedigd door vaders, moeders, opa’s en oma’s 
was het een volksvermaak van jewelste. Iedereen 
keerde voldaan en opgelucht (onderwijzend 
personeel) huiswaarts; ’s middags waren er 
volksspelen op het Park. 

 
Feest op de Koerbelt circa 1963 
 
Verjaardag 
Ruim een week later was meester jarig. Dat moest 
natuurlijk ook worden gevierd. De klas werd versierd 
en de lessen werden met een feestelijk sausje 
overgoten. 
’s Middags bereikten we het hoogtepunt: samen op de 
fiets naar de Friezenberg om spelletjes te doen of een 
ingestudeerd stukje op te voeren, een soort 
openluchtspel dus. Na afloop stopten we bij Piet van ’t 
Witte Hoes om een ijsje te halen, einde feest. 
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De opruimploeg na het vieren van de verjaardag van 
de meester 1962 v.l.n.r. ?, Jan Gerritsen, Wim 
Siemerink, Ina Drijer, Guus Bruinsma 
 
Schoolreisje 
Een andere welkome afwisseling in het alledaagse 
schoolleven was natuurlijk het schoolreisje. Hoewel ik 
me daar weinig van herinner, staat me nog wel voor 
ogen dat er altijd een speeltuin op het programma 
stond en zo mogelijk een dierentuin.  
Bij vertrek en aankomst was er veel belangstelling van 
ouders en andere verwanten, waardoor het geheel 
een echte familie-happening werd. 
 

 
mei 1963, zanggroepje op Friezenberg. v.l.n.r. Jannie 
Agteresch, Janneke Gerritsen, ? Ina Pakkert, Ineke 
Eshuis, Ytje van Nijen. 
 
Personeel 
In de zes jaren dat ik aan de Wilhelminaschool heb 
gewerkt, hebben zich weinig schokkende 
gebeurtenissen voorgedaan. Er waren een paar 
mutaties in het personeel: Kor en Hillie Hofman, Jan 
Ridder, Trudy van Bremen, Hessel de Jong, Gerrie 
Nieuwenhuis, Wim Ligterink, Martha Cremer, Dien Bos 
kwamen en/of vertrokken, maar mevr. Pakkert 
(handwerken), en meneer Altena bleven al de tijd dat 
ik er was, evenals mevr. De Wilde van de Huttenwal, 
die zorgde voor een schone school, waar het prettig 
werken was. 
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personeel 17-3-1967 v.l.n.r.: A. Altena, Cor Hofman, 
Hilly Hofman, Trudy v.d. Bremen, Jan Ridder, Meije 
Walinga (Martha Cremer ontbreekt i.v.m. Huwelijk) 
 
Tegenover de school aan de Bevervoorde stonden 
blauwgrijze houten keten als tijdelijk onderkomen van 
de gemeentelijke administratie en een stenen 
gebouwtje waar de bibliotheek gevestigd was, het 
”Hennehok”. 
Terugziend op de zes jaar dat ik hier werkte, zijn er 
slechts prettige herinneringen over gebleven. Toen ik 
van de Wilhelminaschool overging naar de Mulo had 

deze werkplek in het hart van de stad toch wel een 
bijzondere plaats in mijn hart ingenomen. 
 

 
Schoolreisje Oud Valkeveen. 
 
Bovenste rij: meester Altena, meester de Jong, 
meester Hofman, juf Keulemans, meester Walinga,  
2e rij: Anton Huisken, ?, Johan Braakhekke, Jan v.d. 
Berg, Han Klein-Horsman, Alike Markvoort, Suzanne 
Wieringa, ?, Diens Meenks, ?, Rienie Altena, 
3e rij: ?, ?, ?, Derkje Karkdijk, ?, ?, Anneke Grooten, ?,  
voor: ?, Jan Gerritsen, Wim Siemerink. 
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Meester Wessels 1967-1971 

Mooie herinneringen 
Vijftig jaar Wilhelminaschool. Toen ik het hoorde, keek 
ik er even verbaasd van op. De Wilhelminaschool 
bestaat al vijftig jaar? In mijn herinnering was dat nog 
altijd een nieuwe en moderne school. En ik was 
blijkbaar vergeten dat het maar liefst 42 jaar geleden is 
dat ik als jong onderwijzer hier mijn loopbaan begon.  
 
Toen, in 1967, was de benoeming aan de 
Wilhelminaschool voor mij een geweldige buitenkans. 
Het was toen al niet meer zo dat de banen voor het 
grijpen lagen. Maar als je, zoals ik, mocht starten in 
een nieuw gebouw met een vakkundige en creatieve 
club mensen, dan had je toch wel erg veel geluk. Ik 
voel dat nog steeds zo. Er was op deze school een 
atmosfeer van vernieuwend elan. We wilden als 
personeel (we noemden dat toen nog geen team) 
lesgeven volgens de nieuwste didactische en 
pedagogische inzichten en daarbij ook zorgen dat er 
degelijk werk werd geleverd. De vijftiger jaren met zijn 
mechanische cijfersommen en zijn eindeloze 
spellingsoefeningen waren nog maar net achter de 
rug. En nu moest het anders: breder en creatiever.  
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Als onderwijzers waren we zo optimistisch om te 
denken dat meer nadruk op het zelf spreken en zelf 
schrijven door de kinderen niet ten koste hoefde te 
gaan van correct spellen. En dat was ook zo! We 
hadden nog wel meer vernieuwende pijlen op onze 
boog. Bij lezen kwam het accent veel nadrukkelijker te 
liggen op het begrijpen. En de voordracht werd er 
eigenlijk alleen maar beter door. Bij rekenen gingen 
we veel meer spelen met getallen en kwamen er meer 
verhaaltjessommen. Het maakte kinderen enthousiast 
in de rekenles. Ik herinner me een aantal jongens die 
uit zichzelf zo getraind hadden, dat ze moeilijke 
cijfersommen sneller uit het hoofd konden uitrekenen 
dan op papier. En ze vergisten zich maar zelden. Ze 
konden sneller en beter rekenen dan ik. Ik was er zelf 
verbaasd van dat dit zo kon. En ik verbaasde me 
vaker. Ik ben niet vergeten hoe twee jongens als 
volleerde pitchers en catchers elkaar een tennisbal 
toewierpen bijna in de volle lengte van het plein. 
Vangen deed je dan met één hand. En toch waren ze 
toen pas 8 of 9 jaar. 
 
We werkten in een optimistische en positieve sfeer, zo 
herinner ik mij. Ik hoop dat die sfeer er nu, zo’n 40 jaar 
later, nog steeds is. Er is in de tussentijd wel iets 
gebeurd. Vanaf de jaren 80 zijn we in het onderwijs 
door diepe dalen gegaan. Dat is de goede werksfeer 
en de kwaliteit niet ten goede gekomen. Maar daar 
staat tegenover, dat wanneer ik van mijn eigen 

kleinkinderen hoor, wat ze leren op hun basisschool in 
de Randstad en hoe fijn er gewerkt wordt, dat er geen 
reden is om te twijfelen dat er nog steeds goede 
kansen zijn op vruchtbaar onderwijs. 
 
Een andere goede herinnering bewaar ik aan het 
Bijbelonderwijs. Het stond als Bijbelse Geschiedenis 
op de rooster. Iedere dag was er voor mij als 
onderwijzer de uitdaging om aan de kinderen een 
mooi verhaal uit de bijbel te vertellen. Achteraf besef ik 
pas wat voor een uitstekende aanpak dat was. 
Bijbelverhalen zijn de mooiste en meest positieve 
verhalen die er bestaan. Dat mag u van iemand die 
naast de theologie flink wat literatuurwetenschap heeft 
gestudeerd wel aannemen. Bijbelverhalen leiden een 
kind in in Gods verborgen en geheime wijsheid. Als je 
groot wordt met deze verhalen, dan biedt dat voor je 
hele leven structuur en inspiratie. Zo kan de basis 
gelegd worden voor een krachtige en evenwichtige 
persoonlijkheid. Ik hoop oprecht dat dit ook vandaag 
nog zo gebeurt. 
 
In 1967 zag ik het als een voorrecht om mijn 
beroepsleven te beginnen op de Wilhelminaschool. De 
periode van vier jaar als leerkracht aan deze school 
was een mooie tijd. Daar denk ik na 10 jaar 
onderwijzerschap, 20 jaar leraarschap aan de 
middelbare school en ruim 10 jaar predikantschap  
nog steeds zo over.  



Mijn wens is dat de Wilhelminaschool nog aan vele 
generaties kinderen in Rijssen kennis, creativiteit en 
liefde zal kunnen bieden. 
 

 
Foto van de schoolfotograaf 
Katy Vlogtman, Wilmy Vlogtman en Erna Zandvoort 
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Bertineke ter Harmsel-Pakkert 1967-1973 
 
Het is mij gevraagd een stukje te schrijven voor het 
jubileumboek over mijn schoolperiode op de 
Wilhelmianschool. Ik kan daar eigenlijk heel kort over 
zijn. Ik ging heel graag naar school en had het erg 
naar mijn zin, maar dit zal wel niet de bedoeling zijn. In 
1967 ben ik op de Wilhelminaschool gekomen. Ik was 
toen bijna 7 jaar en kwam in de klas bij Juf van de 
Breemen. Zij was een heel lieve juf. Zoals ik mij verder 
kan herinneren, hadden wij verder een leuke rustige 
klas. Zo rustig dat Marinus Vossebeld veel lag te 
slapen. Ik heb nooit straf gehad. Later hoorde ik dat juf 
mij geen straf kon geven, want als ze naar mij keek 
dan moest ze lachen, omdat ik zo’n guitig gezichtje 
had. (ja kuiltjes in mijn wangen). 
Juf van de Breemen is eerst nog meegegaan naar klas 
2. Daarna hebben we nog verschillende juffen gehad 
zoals juf Hofman en juf van de Laan. Dit heb ik niet als 
prettig ervaren, want je was net aan de juf gewend en 
dan ging ze alweer weg. Dit was voor mijn resultaten 
dus ook niet goed. Ik ben wel overgegaan naar klas 3 
en daar kregen we meester Wessels. Dat was heel 
leuk, want dan voelde je, je heel groot omdat je een 
meester had. Er was in klas 3 ook groot feest, want 
meester ging trouwen. Volgens mij was er toen feest 
bij Hotel Gijsbers aan de Enterstraat. Samen op de 
foto op de Oude Veemarkt. 
 

 
Huwelijk meester Wessels op 4 sept.1969 

Ook kreeg ik toen eigenlijk pas echte vriendinnen al 
speelden we al vanaf klas 1 met elkaar. We hebben tot 
en met klas 6 met elkaar opgetrokken. In klas 4 
hadden we meester Hofman. Volgens mij is er in dit 
jaar weinig gebeurd, want ik kan me daar niets van 
herinneren. 
In klas 5 kregen we meester Ridder. Er werd toen 
gezegd dat een hele strenge meester was. Nou ik heb 
er niets van gemerkt. Nooit straf van hem gehad en 
volgens mij de rest van de klas ook niet. Hij was 
gewoon heel serieus en wilde je graag veel leren. 
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Klas 6 meester Altena, de bovenmeester. Dan was je 
heel groot, want je was de oudste van school. Meester 
Altena kon heel kwaad worden en dan liep hij 
helemaal rood aan en dat kon je goed zien, omdat hij 
kaal was. Hij had altijd mooi gepoetste schoenen aan 
en dat heeft Dik Eshuis een keer goed geweten. Deze 
was vervelend en wilde niet luisteren en kreeg toen 
een trap in zijn kont. Nu begrijpen jullie natuurlijk wel 
wat er toen gebeurde; de broek smerig van de 
schoensmeer. Verder kon meester Altena prachtig 
vertellen over de oorlog. Als we goed ons best hadden 
gedaan dan ging hij vertellen over vroeger of hij ging 
ons voorlezen, wat hij ook geweldig mooi kon. In de 
klas was het dan echt muisstil. Met mooi weer 
mochten we ook nog wel eens buiten spelen op 
vrijdagmiddag. Dan werd het meestal handbal. Aan dit 
jaar heb ik dus ook hele mooie herinneringen. 
 

 
Achter: Janneke Roosink en Hanneke Beverdam 
Voor: Bertineke Pakkert en Wilma Vlogtman
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Hendriëtte van de Belt-Tijhuis 1969-1975 
 
Als meisje van circa 5 jaar ben ik begonnen in de klas 
van juf Hofman. Dit was een leuke tijd. We hadden 
een leuke, ondernemende klas met een mix van naar 
wat later bleek: zeer goede, middelmatige en wat 
minder leergierige leerlingen. 
 

 
De eerste schooldag gaat soms met tranen gepaard. 
Hendriëtte zit rechts met blauw-wit geblokte jurk. 
 
Er waren leerlingen bij, die als er een som werd 
uitgelegd op het schoolbord, de uitkomst al wisten, 
voordat de leraar was uitgeschreven (of niet? Martin 
Smalbrugge). 

Ook waren sommige leerlingen gek op het fietsenhok 
of de dichte bosjes op het achterplein. Dit kwam 
volgens mij door het stiekeme roken of die leuke 
klasgenoot. 
De leraren en leraressen, die we gehad hebben, 
waren: juf Hofman, meester Hofman, juf van de Laan, 
meester Wessels, meester Ridder, meester van Dalen 
en juf Kooy. 
Ik heb hier goede herinneringen aan, maar dat geldt 
natuurlijk niet voor iedereen. Koninginnedag was een 
hoogtepunt. Er werd geloot wie er met de vlag mocht 
lopen tijdens de optocht van het Schild naar het 
‘nieuwe’ gemeentehuis!  
 

 
Leerlingen staan op het plein, klaar voor de optocht. 
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Na vele koninginnedagen zou koningin Juliana op  
9 oktober 1975 naar Rijssen komen voor een 
werkbezoek.  
We stonden als leerlingen van de Wilhelminaschool 
langs de route in de Haarstraat. Uren stonden we te 
wachten totdat er eindelijk een stoet auto’s kwam 
aanrijden. We stonden met uitgerekte nekjes te kijken. 
Helaas hebben we geen glimp van haar opgevangen, 
omdat ze in een geblindeerde auto zat. 
Op maandagmorgen was er natuurlijk de grote 
warenmarkt in Rijssen. Een leerling uit mijn klas was 
toe aan nieuwe pantoffels. Zijn tante, die bij hen 
inwoonde, dacht praktisch na en riep deze leerling aan 
de schoolpoort om de nieuwe pantoffels te passen. 
Indien de maat niet goed was, zouden ze dan nog 
geruild kunnen worden. Je kunt je natuurlijk wel 
voorstellen hoe deze jongen vuurrood werd en kwaad 
wegliep naar het achterplein. Hier is later nog vaak 
over gesproken. 
Een andere herinnering is natuurlijk die verschrikkelijk 
bus van de schooltandarts. Ik heb er zelfs een keer zo 
lang in gezeten dat meester Hofman kwam kijken of ik 
nog bij bewustzijn was. Bij Ik moest eindeloos mijn 
mond open houden en stil liggen. Een trauma heb ik er 
niet aan over gehouden. Het is allemaal goed 
gekomen. 

 
Schoolreis hunnebedden 
Bovenste rij: Anja Voortman, Janke Koedijk, Ineke 
Poortman, Jolanda Bikker, Ennie vt Oever, Marja 
Schuitemaker, Gera Zandvoort, Anneke Averesch,.., 
Erna Rutterkamp,..2e Rij: Gerard Sanderman, Wim 
Gerritsen,..3e rij:..,Bertus Kikkert, Etto Oosthoek, .. 
Gerrie Kwintenberg,4e rij:Gerdien Mensink, Luuk 
Markvoort, Albert Peppels, Arwin Nijhuis, Anja 
Markvoort,5e rij (staand) Wilma Nijzink, Wim t 
Harmsel,voorste rij hurkend;meester Ridder,Theo 
Wolters,Jan Siemerink,Henk Averesch
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Hans Gerritsen 1974-1982 
 
De schooltijd kan ik mij herinneren als een mooie tijd 
in een bepaalde huiselijke schoolomgeving. Het was 
er niet groot, en je had het gevoel dat iedereen je 
kende. Om kattenkwaad uit te halen kwam je ook bijna 
altijd een leraar ( meester ) tegen. De kleuterperiode 
bracht ik door in de noodlokalen aan de overzijde van 
de huidige school. Je keek toen enorm op tegen de 
leerlingen van het hoofdgebouw, vooral toen je te 
horen kreeg dat je na de vakantie naar het 
hoofdgebouw mocht. 
 

 
1980 clowntjesdag op de Holterberg 

De klas herinner ik mij als een hecht team, meer 
jongens dan meisjes. De jongens waren meer doeners 
dan denkers, dit bleek in klas zes ook wel toen we 
naar het vervolgonderwijs gingen, maar het was vooral 
een gezellige klas. 
Het spelen na schooltijd met elkaar ging vaak in grote 
groepen, voornamelijk op het industrieterrein de Mors 
nabij de Maatgraven. We maakten daar onze eerste 
vlotten, en de andere uitvalsbasis was het bos in 
Schwarzwald waar we hutten maakten in de 
rododendrons.  
Wat ik mij ook nog goed kan herinneren is het brood 
eten tussen de middag bij de juffrouw thuis, dit was 
toen een hele belevenis, we gingen in groepjes van 
vier tot vijf leerlingen bij de juffrouw eten. 
 

 
Meester van Dalen krijgt een afscheidscadeau 
aangeboden. 



 
Het was in mijn periode ook de tijd van het gaan en 
komen van de “bovenmeester “. Dhr. Van Dalen nam 
afscheid en wij kregen hiervoor dhr. Schra. Tevens 
werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd namelijk 
het inzamelen van oud papier. Er werd provisorisch  
een gedeelte van het fietsenhok bekleed met houten 
platen, om vervolgens hierin op gezette tijden papier in 
op te slaan. De leerlingen van klas 6 mochten hiermee 
helpen, en ja hoor zelfs onder schooltijd, dit had 
natuurlijk wel wat. Je kon natuurlijk ook leuke dingen 
doen met zo’n hok, bijvoorbeeld een klasgenoot 
opsluiten, en deze de rest van de middag laten zitten, 
en vervolgens doen of er niets aan de hand was. Wat 
ik mij niet (meer) kan herinneren is waar de opbrengst 
voor gebruikt is, maar goed we hadden alleen al met 
papier verzamelen de grootste schik. 
 
Als klas konden we volgens mij ook wel vervelend zijn, 
de toenmalige leerkrachten kunnen dit zich natuurlijk 
beter herinneren. Zo hadden wij een klasgenoot die 
regelmatig in slaap viel en hierdoor een natte spons 
van de meester om de oren kreeg. Dit was natuurlijk 
een groot gelach. 
De jaren op de wilhelminaschool vlogen voorbij, totdat 
we in klas zes aangekomen waren, het werd tijd van 
keuzes maken en afscheid nemen. In groepjes ging je 
een kijkje nemen op de toekomstige school om een 
indruk te krijgen, je voelde je ineens groot worden.  

De periode van leerling zijn aan de wilhelminaschool 
kan ik typeren als een prettige tijd waaraan ik goede 
herinneringen heb.  
 
Tevens wil hierbij de feestcommissieleden en de 
leerkrachten bedanken voor de bijdrage welke zij 
leveren om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. 
 

 
1979 groepje leerlingen klas 1 
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Meester Schra 1979-2006 
 
Het hekje ging dicht 
Bovenstaande titel stond in het Rijssens Nieuwsblad 
boven het artikel over mijn afscheid van de 
Wilhelminaschool, maar met één verschil. Waar ‘ging’ 
staat, stond toen ‘gaat.’   
 

 
1980 eerste teamfoto met het nieuwe hoofd. 
Achter: meester Schra, meester Wessels, meester 
Ridder, meester Rijkenbarg Voor: juf Klaassen en juf 
Mensink 
 

De Wilhelminaschool bestaat vijftig jaar. Een heel 
tijdperk! De leerlingen van het eerste uur hebben het 
grootste deel van hun arbeidzame leven erop zitten. 
De leerkrachten van toen zijn lang niet allen meer in 
leven. Dit is in elk geval op mijn beide voorgangers 
van toepassing. Van die vijftig jaar mocht ik meer dan 
de helft aan de school verbonden zijn. Vanaf 1979 als 
hoofd der school en met de komst van de basisschool 
in 1985 als directeur. In 2006 nam ik afscheid. Het 
hekje in onze achtertuin ging dicht en daarvoor in de 
plaats kwam een schutting. 
 
Bij het ophalen van allerlei herinneringen realiseer ik 
me dat een groot gedeelte daarvan gerelateerd is aan 
de Wilhelminaschool. De brand in 2000 deed me 
kennismaken met het fenomeen slaaptablet. Toen de 
vuurwerkramp in Enschede plaatsvond, schreef ik de 
te leren weekpsalm op het schoolbord. Toen Pim 
Fortuyn van het leven beroofd werd, waren we bezig 
het schoolplein opnieuw in te richten. Toen de ramp 
met de Twin Towers op 9/11 bekend werd gemaakt, 
zouden we juist gaan vergaderen. 
 
Door het feit dat de school zo dichtbij was, bracht ik 
heel wat avonduren in de school door. Soms tevreden 
lurkend aan een pijp (roken in een openbaar gebouw!) 
bij een stapel correctie of bij de voorbereiding van de 
lessen voor de volgende dag. ’s Avonds of in de 
weekenden waren er wel eens de ergernisjes van 
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personen, die niks te zoeken hadden bij de school, of 
een enkele keer in de school. Meer dan eens werd er 
een ruit ingegooid op zaterdagmiddag. Eens ving ik op 
zondagmiddag een bruine rat in de directiekamer. Het 
beest had al enkele dagen in de school rondgespookt 
en was daar eerder door ons met veel moeite 
opgesloten. 
 

 
Tijdens de verbouwing van de school in 1988 kreeg 
deze groep les in de leerkamer, achter de Schildkerk. 
 
Het onderwijs veranderde door de jaren heen. In 1979 
waren we met zes leerkrachten en een parttimer voor 
één dag in verband met mijn taakrealisatie. Een 
faciliteit waarvan ik als hoofd gebruik mocht maken en 
die ik op mijn vorige school nooit gekend had. Het 

aantal taken van een huidige directeur is vele malen 
groter geworden. Nu heeft hij/zij er dagwerk aan. Met 
de basisschool nam het aantal leerkrachten toe. De 
parttimers deden hun intrede. Die zijn nu niet meer 
weg te denken uit de school. De rol van de directeur 
veranderde steeds meer. Van regelaar en 
toezichthouder groeide die door naar onderwijskundig 
manager. Mijn laatste actieve jaren waren voor mij niet 
de gemakkelijkste. De toenmalige adjunct-directeur, 
die later mijn opvolger werd, nam gelukkig toen al 
enkele taken van mij over. 
 
 

 
1983 personeelsvergadering v.l.n.r. meester Ridder, 
meester van Eck, meester Schra, juf Mensink, meester 
Rijkenbarg. 
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Opening van de school na de verbouwing. In 1988 
werd de school uitgebreid met 2 lokalen voor de 
kleuters en een speellokaal. Op deze wijze werden de 
kleuterschool en de lagere school samengevoegd. De 
basisschool was een feit geworden. 
 
De individuele leerling kreeg steeds meer aandacht. Er 
kwam een remedial teacher om de zwakkere leerling 
extra begeleiding te bieden. Er was een 
schoolbegeleidingsdienst om leerkrachten bij een 
aantal zaken van advies te voorzien. Er kwam veel 
meer kennis de school binnen door allerlei 
nascholingscursussen. Met de adviezen van de 
commissie voor de leerlingenzorg werd aan alle 

‘zorggevallen’ onder de leerlingen extra aandacht 
geschonken. De emotionele kant van de leerling werd 
daarbij gelukkig niet vergeten. En wat is er niet 
veranderd met de komst van de computer in de 
basisschool. Het huidige onderwijs blijft constant in 
ontwikkeling  bij het zoeken naar passend onderwijs 
voor elk kind. 
Nog hoor ik oudere leerkrachten verzuchten dat er 
steeds meer taken naar de gewone leerkrachten 
toegeschoven worden.  
 
Veel leerlingen zijn in de loop der jaren via het 
vervolgonderwijs en verdere scholing de maatschappij 
ingegaan. Hoe verheugend is het later om te horen dat 
zij een goede maatschappelijke positie hebben 
verworven. Na zoveel jaar kom je ze overal tegen in 
Rijssen en soms daarbuiten. Ze hebben allen 
onderwijs genoten op onze christelijke school. Dat 
zullen ze toch niet vergeten!? 
Het dagelijkse onderwijs is vaak zo gewoon, en 
misschien daarom wel zo bijzonder. Je onthoudt er 
niet alles van voor later. Herinneringen concentreren 
zich vaak rond de bijzondere dingen van het vroegere 
schoolgebeuren. De meeste hebben bijv. te maken 
met de trouwerij van een juf of meester, de 
schoolreisjes, de afscheidsavond met musical. Wat 
een feest was het voor vroegere leerlingen om op de 
Holterberg hun clowntjesdag of indianendag te 
hebben. Hoe werd er uit gezien naar een schoolkamp. 
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Voor de ouderen staan de vieringen van 
Koninginnedag nog in hun geheugen gegrift. 
 

 
1984 toneelstukje tijdens schoolkamp met meester 
Schra 
 
Veel zou ik nog kunnen verhalen. Ook van de tijd dat 
onze vier kinderen leerling aan de school waren. Op 
deze wijze hebben we als gezin de school eveneens in 
onze blijvende herinnering. Een mooie tijd, die reden 
geeft tot veel dankbaarheid. Zonder kracht van Boven 
kon het werk niet verricht worden. Tot slot wens ik als 
oud-directeur de Wilhelminaschool, met allen die er 
werkzaam zijn, nog vele goede jaren toe. 
 

 
Meester Schra neemt afscheid.
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Meester Rijkenbarg 1973-heden 
 
Mijn jaren in Rijssen. 
Vanaf 1973 tot nu toe ben ik onderwijzer geweest op 
de Wilhelminaschool. 
Toen ik aangaf dat ik naar Rijssen zou gaan, kreeg ik 
wel commentaar van deze en gene. 
Vooral over de kerkelijke gezindte hadden sommigen 
hun mening klaar en niet altijd positief. 
Mijn gezin en ik hebben Rijssen ervaren als een fijne 
plaats, waar het goed wonen en werken is. 
 
In het onderwijs heb ik in al die jaren veel collega’s 
zien komen en gaan. 
Leermiddelen werden steeds kleuriger en uitgebreider. 
In 1993 deed de computer zijn intrede. 
(Die eerste computer konden we wel aankrijgen, maar 
niet meer uit. Uiteindelijk hebben we de stekker uit het 
stopcontact getrokken.) 
Momenteel wordt het schoolbord in rap tempo 
vervangen door digitale exemplaren, met werkelijk 
verbluffende mogelijkheden. 
 
De manier van lesgeven. 
In 1973 maakte ik de overstap van het 
Daltononderwijs (met takenkaarten en differentiatie) 
naar het klassikale onderwijs. 
Dit klassikale onderwijs kreeg langzamerhand steeds 
meer oog voor de verschillen tussen de leerlingen. Op 

dit moment zijn de takenkaart en de differentiatie ook 
op onze school in belangrijke mate ingevoerd. 
Was het klassikale onderwijs  sterk groepsgebonden, 
de Daltonisering kan gemakkelijk doorschieten in de 
richting van individualisme. We zien dit gevaar en de 
komende periode zal het accent waarschijnlijk komen 
te liggen op het Samenwerkend Leren. 
 
De golfbewegingen in het onderwijs. 
In mijn jaren voor de klas heb ik onderwijsvormen zien 
veranderen en onder een andere naam min of meer 
weer zien terugkomen.  
Dit wil ik schetsen aan de hand van het technisch 
lezen. 

 
Niveaulezen is net ingevoerd 
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In 1973 hadden we vooral klassikaal lezen. Elk kind 
moest bijhouden waar de ander las. 
Voordeel: Samen genieten van een boek.  Nadeel: 
Groot verschil snelle en langzame lezers. 
Rond 1980 hebben we het niveaulezen ingevoerd. De 
kinderen zaten in groepjes van vier, meestal onder 
leiding van een ouder. (20 ouders !) Ieder groepje las 
op zijn eigen niveau. 
In 1995 hebben we de niveaugroepjes vervangen door 
het individueel stillezen op eigen niveau. Sommige 
kinderen profiteerden hier erg van, maar anderen juist 
niet. 
In 2004 kwam het duolezen.( Niveaulezen met zijn 
tweeën) Kwam een kind in AVI 9, dan ging het daarna 
individueel stillezen. 
Daarnaast zijn een aantal series klassikale 
leesboekjes aangeschaft. Goed voor de beleving en 
goed voor de zwakkeren, zodat ze toch een wat 
sneller tempo moeten proberen bij te houden. 
 
De kinderen. 
Zijn die erg veranderd in de loop van mijn 
onderwijsperiode? 
Ik vind eigenlijk niet. 
Het zijn wel kinderen van deze tijd. Ze leven in een 
“flitsende” gedigitaliseerde wereld.  
Ze bezoeken meer clubs. Ze gaan vaker uit met hun 
ouders.  

Concentratie zal voor hen beslist moeilijker zijn dan 30 
jaar geleden 
Toch blijven het kinderen, die van eerlijkheid, spelen 
en een mooi verhaal houden. 
Gelukkig maar. 
 

 
2009 Meester Rijkenbarg is met z’n groep op science 
tour. V.l.n.r. Kimberley Scholman, Ingrid Meijer, Jessie 
Kwintenberg en Nikki Gerritsen.
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Eline Harbers-Sanderman 1989-1997 
 
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor de 
Reünie van deze school. Pff… best lastig! Want waar 
moet je dan toch beginnen? Na een poosje te hebben 
gedacht, leek mij toch het beste maar gewoon te 
beginnen bij de kleuters. 
Ik weet hiervan nog dat ik zowel in groep 1 als in 
groep 2 bij juf Ligterink in de klas zat, wat ik erg leuk 
vond. Verder zijn mij twee herinneringen goed 
bijgebleven, hoewel de werkelijkheid best eens iets 
anders kan zijn verlopen dan ik het mij herinner hoor. 
De ene herinnering is dat een jongen uit mijn klas door 
het glas van de deur sprong, liep of viel, dat gedeelte 
weet ik niet meer precies. Wel weet ik dat het érg 
spannend was! Wat ook erg spannend was, was toen 
deze zelfde jongen tegen Sinterklaas zei dat hij er 
niets van geloofde en vervolgens door de Pieten 
achterna gezeten werd en bijna mee moest in de zak 
naar Spanje! Ja, dramatische tijden bij de kleuters… 
Ook in groep 3 bleef het spannend, want juf Hiltjesdam 
ging trouwen! We hadden mooie bogen gemaakt waar 
ze onderdoor moest lopen en we mochten ook nog 
even een taartje komen eten. We vonden het erg leuk. 
Verder herinner ik me nog dat een jongen uit mijn klas 
(nee, niet dezelfde als bij de kleuters) lijm in zijn haar 
had gesmeerd! Hoe het er ooit uit is gegaan kan ik me 
niet herinneren, maar het lijkt me erg lastig.  
 

 
Vossenjacht ter gelegenheid van de wijziging van de 
schoolgrenzen in 1992. Achter: juf Hutten, juf Mensink, 
juf Ligterink, juf Hitjesdam, meester Rijkenbarg,juf van 
de Belt. Voor: meester Hardeman, juf Wolterink, 
meester Ridder,  juf van Losser, meester Schra 
 
Bij de overgang van groep 3 naar groep 4 veranderde 
onze klas. De Julianaschool was namelijk net 
gebouwd, waardoor de schoolgrenzen werden 
aangepast en een groot aantal kinderen naar die 
school moest en anderen naar onze school kwamen. 
Het was zowel voor ouders als voor kinderen nog wel 
een hele ingreep. Hierdoor bleven we uiteindelijk in 
onze klas maar met een stuk of zeven meiden over. 
Klein, maar gezellig. 
De tussenliggende jaren kan ik me niet zo veel 
herinneren. We hadden een leuke klas en er 
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gebeurden weinig gekke dingen. We hadden les van 
o.a. juf Wolterink, meester Hardeman en meester 
Rijkenbarg. Handwerken deden we bij juf Pakkert, 
waar we met de meiden om de beurt cake o.i.d. 
trakteerden om het toch maar een beetje leuk te 
maken. In de pauzes deden we spelletjes, zoals 
bankje-drukken of kus-tikkertje. 
In groep 8 hadden we les van Juf de Wilde, juf Lam en 
meester Schra. Een leuk jaar, omdat je natuurlijk de 
oudste van de school bent. We werden door een 
fotograaf op de foto gezet, omdat er in het laatste jaar 
altijd een klassenfoto gemaakt werd van de 
schoolverlaters. Bij ons kwam deze fotograaf na de 
gymles, dus we waren lekker verwaaid, op de dag dat 
ik toevallig eens besloten had de meest oude, vale trui 
aan te trekken die ik kon vinden. Mijn moeder vond het 
geen leuk grapje, kan ik me herinneren. Ook gingen 
we dat jaar op kamp, naar de Bosrand bij Hellendoorn. 
Op de bonte avond playbackten en dansten we met de 
meiden de Macarena, wat toen een regelrechte hit 
was. Uiteindelijk natuurlijk de musical, waar we al heel 
lang erg druk mee bezig waren geweest. Dat was 
natuurlijk fantastisch. Ik speelde een juffrouw en moest 
een stukje alleen zingen, erg spannend. De avond dat 
we de musical moesten spelen voor alle ouders, 
hadden ook de juffen en meesters over alle leerlingen 
een grappig liedje geschreven, ontzettend leuk. Al met 
al een leuke avond na een leuke schooltijd! 
 

 
 



juf Wibbelink-Bakker 
 
Herinneringen aan ‘’het Bevernest.’’ 
 Begin jaren 70 was het begin van ‘’het  Bevernest.’’ 
Juf Waanders, een kleuterjuf van de eerste orde 
zwaaide de scepter. 
Het houten gebouw op zich kende weinig faciliteiten. 
Het eenvoudige zeil op de vloer, twee speel-
werklokalen, halletje, kamertje, een piepkleine 
voorraadkast en twee toiletgroepen. Als de wind 
verkeerd stond kon het soms door de kieren naar 
binnen regenen. Daartegenover stond een prachtig 
buitenterrein met grasveld en een grote zandbak, dit 
alles omzoomd door groen. 
  
Het kleuteronderwijs was duidelijk onderscheiden van 
het lager onderwijs en was geheel gericht op 
voorbereiding en training van vaardigheden die je op 
de ‘lagere school’ nodig had. 
Daarnaast ook op lichamelijke, emotionele en sociale 
vaardigheden. 
Alles had z’n eigen opbouw en techniek. Van scheuren 
en knippen tot het klassegesprek. 
Het was het kleuteronderwijs zoals het al jarenlang 
had bestaan. 
Daarna volgde steeds meer samenwerking met de 
lagere school. Er werd  overlegd, gekeken wat beter 
op elkaar af te stemmen was. 
 

 
1985 groep 2 met juf Wibbelink in de sneeuw voor het 
Bevernest 
 
Er werden leerprojecten opgesteld o.l.v. de 
schoolbegeleidingsdienst, lessen gefilmd om het 
inzicht in het lesgeven en de inhoud te vergroten. Ook 
werden we echt collega’s, vergaderden en werden 
langzamerhand een school. Een ervaring die de 
overstap naar groep 3 vereenvoudigde. Al met al een 
goede ontwikkeling. 
Zoals de gouden stelregel luidt: ‘’het zijn de mensen 
die het maken’’, gold dit ook voor het Bevernest. Ik 
heb me bevoorrecht gevoeld hier te mogen werken. 
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Juf Wibbelink zit bij een groepje leerlingen 
 
De kinderen waren gezellig, nuchter en humorvol, 
maar ook de ouders. 
Grote belangstelling op ouderavonden. Altijd 
behulpzaam, schoonmaken, klussen. Ook de vaders 
leverden hun bijdrage. Het was altijd gezellig, 
behulpzaam en respectvol.  Dit alles gaf een 
geweldige sfeer. We ‘verbroederden’ soms wel een 
beetje met de ouders en de humor nam een 
belangrijke plaats in. 
Ook wat collega’s betreft hadden Liana en ik het niet 
beter kunnen treffen. Het voelde altijd goed.      
De samenwerking met het bestuur stond in  het teken 
van regelmatig een gezelligheidsbezoekje en het 
pragmatisch oplossen van problemen. Zelfs inspecteur 

Munk zat gezellig aan de rand van de zandbak 
inhoudelijke zaken met ons door te nemen. 
Dit alles heel tekenend voor de sfeer in die jaren. 
Het was een geweldige tijd waar ik soms met 
weemoed aan terug denk. 
Ik kan me geen wanklank herinneren. 
  

 
 
Hopelijk blijven de goede dingen die het ‘oude’ 
kleuteronderwijs in zich had gewaarborgd door alle 
vernieuwingen en worden er de goede dingen aan 
toegevoegd, zo dat alles in het voordeel van de 
kinderen mag werken. 
Bevernesttijd………geweldige tijd! 



Ivana Traast  2001-2009 
 
De jaren hier op school waren heel erg leuk. 
Ik weet nog dat ik hier op school kwam, ik ging naar 
groep één. Toen ik binnenkwam gaf juf Erna Rietdijk 
mij een hand. 
In dat jaar hebben we erg veel lol gehad en we 
hebben ook erg leuke dingen gedaan. 
In groep twee hadden we juffrouw Kim Tukkers. 
Voor schooltijd speelden we altijd met de grote meiden 
uit groep 8. 
En onder schooltijd was Laurens telkens aan het 
duimzuigen, hij kreeg van de juf pleisters om zijn 
duimen gedaan. Dan zou hij opgaan houden met 
duimzuigen. Maar hij haalde de pleisters van zijn 
duimen af en hij ging weer duimzuigen. Laurens is 
toen (aan het eind van het jaar ) van school afgegaan. 
In groep drie hadden we juf de Boef (die is nu met 
pensioen) en we hadden ook juf Hoekstra ( die is nu 
ook van onze school). 
Toen hebben we schrijven, lezen en rekenen geleerd. 
In groep vier hadden we verschillende juffen o.a. juf 
Erna, juf Liana  en juf Marianne. Erika en Jeffrey 
kwamen in onze klas en Elisa, Anieke en Ruben 
bleven zitten. 
In groep vijf hadden we juf Carolien en juf Marijke. Juf 
Marijke moest toen afvallen. En als ze wat was 
afgevallen ( 1 kilo) mochten we op vrijdagmiddag 

kauwgom meenemen. We hadden ook de bruiloft van 
juf Carolien 
In groep zes hadden we juf Tak en meester Slagman.  
We kregen eerst les  in de kleutergymzaal en daarna 
in het gebouw aan de overkant van de school. 
 

 
2008 groepje leerlingen uit groep 8 Joyce Bakker, 
Lonneke Enzerink, Dieke de Wilde, Christel Jaspers 
Fayer, Ivana Traast, Erika Hofman 
 
In die klas gooide Michel een keer met een boek. 
Meester vroeg Michel of hij zijn schoen uit wou doen, 
Michel gaf zijn schoen. Meester gooide de schoen 
(van Michel) op de grond en meester was toen heel 
woedend. 
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In groep zeven hadden we juf Erna en meester 
Rijkenbarg. Meester maakte bij elk lied wat we 
moesten zingen een paar liedgebaren. 
In groep acht hadden we  juf Erna en meester 
Slagman. Migal is na de herfstvakantie naar Duitsland 
verhuist. Isabelle kwam toen bij ons in de klas. 
 

 
Frank Pieffers en Matthijs Altink in de trein, op weg 
naar Amsterdam 
 
In groep acht gingen we naar Amsterdam, we zijn ook 
op kamp geweest, maar we hebben de musical ook 
opgevoerd, en we hadden ook een afscheidsavond. 

We hebben in al die jaren erg veel lol gehad en we 
hadden ook een hele leuke klas. Het is best wel 
jammer dat we deze school verlaten. 
 

 
Groep 8 op de Dam 
 
 
De foto op de volgende pagina is gemaakt tijdens een 
schoolreisje in 1963. Een aantal klassen brachten toen 
een bezoek aan de Elf Provinciën in Hellendoorn. 
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1 Alide Markvoort 
2 Johan Dannenberg 
3 Freek van Brussel 
4 Freek Harbers 
5 Hermien de Wilde 
6 
7 
8 Lies van Veen 
9 Herman Grooten 
10 Meester Altena 
11 Erna Haarkamp 
12 Harrie Averesch 
13 Dinant Holsappel 
14 Hermien Pijffers 
15 Gerdy v.Coeverden 
16 Wieke Nijhuis 
17 Wim Dennekamp 
18 Frans Nawijn 
19 Gijsbert Schuurman 
20 Gert Gerritsen 
21 Wilmy Vlogtman 
22 Wim Lensing 
23 Gerrit Kwintenberg 
24 Diny van Brussel? 
25 Elly Vlogtman 
26 Ria Hendertink 
27 Joop Wolters 
28 Ina Sanderman 
29 Marietje Reterink 
30 Manna Tijhof 
31 Henriëtte Preuter 

32 Ina van der Laan 
33 Hanny Poortman 
34 Juffrouw Hofman 
35 Hans de Boer 
36 Jan Vos 
37 Gerrit van Brussel 
38 Freek Nijsink 
39 Gerrit Dommerholt 
40 Pieter Oosthoek 
41 
42 Luuk Pennings 
43 Johan Nijkamp 
44 Anja Pas 
45 Fenny Vossebeld 
46 Jennie Heuvink 
47 Truus Zwoferink 
48 Wim Rutterkamp 
49 Jan Jansen 
50 Johan Schreurs 
51 Juf Keulemans 
52 Meester Hofman 
53 Birgit Roeterdink 
54 Dik Stegeman 
55 Hanny de Groot 
56 Wim van Schooten 
57 Ria van den Berg 
58 Michiel   
              Kousemaker 
59 Wim Jurriëns 
60 Chris Nieuwenhuis 
61 Gerrit Roosink 

62 Janna Peppels 
63 Mannes Nijzink 
64 Ria Harbers 
65 Wim Dekker 
66 Dinant Harbers 
67 Henk van Brussel 
68 Henk ter Harmsel 
69 Meester Walinga 
70 Ina Smalbrugge 
71 Herman Averesch 
72 Henk ter Horst 
73 Jannie van Brussel 
74 Jannie Preuter 
75 Ineke ter Haar 
76 Anneke  
              Kwintenberg 
77 André Baan 
78 
79 Jan Boerman 
80 Hans Altena 
81 Peter Altena 
82 Wim van Brussel 
83 Truus Grooten 
84  Dik Markvoort 
85 Wim Kardijk 
86 Johan Stegeman 
87 Hanneke Pennings 
88 Arjenna Gerritsen 
89 Janny Poortman 
90 Ketie Vlogtman 
91 

92 Henk Nijland 
93 Alex Braakhekke 
94 Dinant Nijkamp 
95 Jan Kousemaker 
96 Jan Baan 
97 Garry Bouwhuis 
98 Hendrika    
               Kastenberg 
99 Ada Gerritsen 
100 Juffrouw Kremer 
101 Dietha Koedijk 
102 Manny Beldman 
103 Willy de Wilde 
104 Jan Wolters 
105 Bert van der Laan 
106 Luuk Markvoort 
107 
108 Henk Poortman 
109 
110 Luuk Markvoort 
111 Wim Hageman 
112 Jan Roosink 
113 Jan Overweg 
114 Jannetje Goossen 
115 Jenny Prins 
116 
 
 
 



 

 

1962 
 
Linksboven: Dhr 
Altena, rechts dhr 
Ligterink Bovenste rij: 
Janny v. Losser, 
Gerard Beverdam, 
Jan ter Harmsel, Jan 
Leyendekker, Jan 
Stam, Henk 
Kastenberg, Jan 
Kamphuis, Herman 
v.d. Maat, Jan 
Rosman, Erik v. Beek. 
2e rij: Toosje Nijkamp, 
Willy Hageman, Dini 
Markvoort, Hendrika 
v.d. Noort, Wiekje 
Eijsinga, Wim Altena, 
Wim Paalman, Henny 
Nauta, Marinus van 
Brussel, Cily vd Laan, 
Linie Dommerholt, 
Dinie Zwoferink. 

3e rij: Jannie Rutterkamp, Rebekka de Ridder, Hermien Wieringa, Jenny Overweg, Mientje Lohuis, Jennie 
Nieuwenhuis, Gerda Bouwhuis, Anneke van Tuyl, Jannie Gerritsen, Jenny Dommerholt, Jenny Gerritsen. 
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1963 
 
achter: Wim van Doorn, 
Wim Steenbergen, Jan 
Harbers, Jan Huisken, 
Jan Bakker, meester 
Altena, Jan Vincent, 
Johan Kastenberg, 
meester Ligterink, Arend 
Kuipers, Wim Heuvink, 
Henk Mensink, Wim 
Borghuis, Dirk Bakker. 
2e rij: Alie Nijland, 
Mineke Kastenberg, 
Gerrit ter Horst, Henk 
Altena, Jan ten Brinke, 
Wim Markvoort, Berend 
Kwintenberg, Marinus 
Nijzink, Jan Brouwer,  
Willie Baan, Hanneke ter 
Harmsel, 
 

3e rij: Trudy de Boer, Jannie Beunk, Coby Gerritsen, Dinie Beldman, Dieneke Beunk, Gerda Klein Legtenberg, Willie 
Kappert, Jennie ter Harmsel, Nicollette Slettenhaar, Anita Gijsbers, Annemieke van Schooten. 
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1964 
 
 

Combinatieklas 1964-1965 
Achter: Jan van de Berg, Johan Braakhekke, ?, Jan Gerritsen, ?, Dirk Huisken, Jan Klein-Horsman, Wim Siemerink, ?, 
Arie Markvoort, Guus Bruinsma, Geert Gerritsen, Johan Kalter, Gerrti Schothans, Gerrit Stam, Rien Altena 
2e rij: Ina Drijer, Jannie Smit?, Marianne Wessels, Lineke Pakkert, Derkje Karkdijk, Marietje Averesch, Anneke Grooten, 
Alike Markvoort, Hermien Vincent, Annie Vossebelt, Marleen Gerritsen, Alice ter Horst, Ineke Eshuis, Gerdien Pennings 
Voor: ?, ?, Herman Rutterkamp?, ?, Anton Stevens, Berend Borghuis, Hanneke Kwintenberg, ?, Mannes Kastenberg, 
Albert Rosman, Henk Dennenkamp, ?, Jan Vossebelt
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3e rij: Wineke v Schooten, Magdaleen Gerritsen, Arie Markvoort, Henk Dennekamp, Jan 
Nijhuis, Ina Harbers, Berend Borghuis, Karelien Arends

1965 
Bovenste rij: juf Bos, 
Jan van Losser, Mans 
Nijkamp, Jan Eshuis, 
Bram van de Maat, 
Mej. H. Bos, Geert 
Gerritsen, Jan Nijland, 
meester Altena, Wim 
Nijkamp, Wijnand…., 
Gerrit Stam, Johan 
Kalter, Berend Beunk, 
meester Walinga, 
Mannes Kastenberg, 
Albert Rosman, Jan 
Lohuis,  
2e rij: Janny 
Agteresch, Janneke 
Gerritsen, Hanna 
Kwintenberg, Ietje van 
Nijen, Alice ter Horst, 
Ineke Eshuis, Gerrit 
Schothans,  
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Onderste rij: Herman Averesch, Wim Karkdijk, Peter Altena, Egbert Klein Horstman, Endry 
Nijhuis, Katie Vlogtman, Dik Markvoort, Truus Zwoferink, Anneke ?,  
Wim Rutterkamp, Jannie Poortman, Fenny Vossenbelt

1967 
 
bovenste rij: juf Bos,   
Willie de Wilde, Truus 
Grooten, ?, Jan Baan, 
Jan Wolters, ?,   Bert 
van de Laan, Johan 
Dommerholt, ?, Jan 
Overweg, Alex 
Braakhekke, Jan 
Kousemaker, ? 
Middelste rij: ?, Dita 
Koedijk, ?, Jennie Prins, 
Luc Markvoort, Hendrika 
Kastenberg, ?, 
Arjanneke Gerritsen?,  
Marrie Beltman, 
Hanneke Pennings, 
Ada Gerritsen, 
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1968 
 
Achter: Hannie de Groot, 
Jannie Peppels, Ineke ter 
Haar, Jannie Preuter, 
Jannetje Goossen, Ria van 
den Berg, Truus Zwoferink, 
Birgit Roeterdink, Freek 
Nijsink, Anton Westerhof 
Tweede rij: Michiel 
Kousemaker, Wim van 
Schooten, Johan 
Rutterkamp, André Baan 
(met bal), Mannes Nijsink, 
Gerrit Huiskes, Jan Jansen, 
Dinant Harbers, Gerrit van 
Brussel, Wim Dekkers, Wim 
Jurriëns 
Voor: Gerrit Roosink, Jannie 
Brinkman, Jennie Heuvink, 
Gerdie van Coeverden, Ria 
Harbers, Ina Smalbrugge, 
Anneke Kwintenberg, Jan 
Boerman, Jan Vos, Henk ter 
Horst, Wim ter Harmsel. 
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Zittend: Freek Harbers, Joop Wolters, Gerard Schreurs, ?, Otto van Tuyl, Dinant Holsappel 

1969 
 
Achter: Piet 
Oosthoek, Luuk 
Markvoort, Johan 
Dannenberg, Harry 
Averesch, Hermien 
de Wilde, Erna 
Freeke, Wilmy 
Vlogtman, Ina 
Sanderman, Lies 
van Veen, Anja Pas, 
Hannie Poortman, 
Alide Markvoort 
2e rij: Herman 
Grooten, Johan 
Schreurs, Gerrit 
Dommerholt, Ina v.d. 
Laan, Diny van 
Brussel, Ria 
Hendertink, Wieke 
Nijhuis, Jos Jorissen, 
Erna Zandvoort, Dik 
Stegeman, Gert 
Gerritsen 
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an

1970 
 
Bovenste rij: 
Meester Hofman, 
Hans Poortman, 
Gertjan Baan, 
Pierre Wieringa, 
Jan Roosink, Joh
Nijkamp, Gerrit 
Markvoort, Erik 
Markvoort, Wim 
Borghuis 

an 

Dineke 

 
s, 

,  

3e rij (zittend): Dik Jansen, Vera Freeke, Adrie Seppenwoolde, Jennie Lensink, Jan Preuter,  M

ink, Willy 

2e rij: Ineke 
Kastenberg, 
Borghuis, Janke 
Walinga, Loes van
Beek, Antje Dree
Jan ter Harmsel, 
Gertjan Kwinten-
berg, Dik Wolters
Jan Beldman, 

ge, Arend ter Stee
Hennie Nijkamp, 

na Tijhof, Dik 
Voortman, Herman Smalbrugge 
4e rij: Hans Altena, Frederik Jan Schooten, Carlien Roosink, Ria Markvoort, Jantine Notteberg, Annet Brugg
Nijzink, Erik Nijhuis 
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1972 
ste rij: Jan Schuitemaker, 

nnie 

n ‘t 

 

 
boven
Wim ter Harmsel, Ineke 
Poortman?, Jan Siemerink, Anja 
Karkdijk, Hein Beunk, ?, Bert de 
Groot, Liesbeth Vos, ?, Juf 
Ringnalda,  
2e rij: Dini van Brussel, Be
Tijhof, Anja Voortman, Wim 
Gerritsen, Anneke Averesch, 
Bennie van Brussel, Ennie va
Oever, ? 
3e rij: ?, Jolanda Bikker, Albert 
Peppels, Ria ter Haar, Henk 
Averesch, Anja Markvoort, ? , 
Gerdien Mensink, 
voorste rij: ?, Renée Braakhekke, 
Marja Schuitemaker, ?, ? 
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1973 
ste rij: Ineke Seppenwoolde, 

den, 

, 

ie 

 

 
boven
Rene Roelofs, Bertineke Pakkert, 
Marinus Vossebeld, Bennie 
Notteberg, Jannie Grooten, Erna.. 
Wim Goossen, 
2e rij: Dik Eshuis, Jan van der 
Laan, Ria Lensink, Anja 
Stegeman, Wim van Coever
..Preuter, Jolanda Jansen, Jan 
Bloemendaal, GertJan Rozendom
3e rij: Ina Zandvoort, Ria ter Haar 
of Ria Lensink, Albert Dam 
Wichers, Bertus Niks?,Erik Nijsink, 
Jan Harbers, Janneke Roosink, 
4e rij: Wim Baas, Hanneke 
Beverdam, Gert Kamphuis, Jenn
Agteresch, Anton Sanderman, Jan 
Lohuis, Henk Rozendom 
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1974 
 rij: Ria 

 
e 

ling 

nd, 

rte, 

 

 
Bovenste
Lensink, Jeannet
Poortman, Rietek
Brinkman, Erna 
Poortman, Dik Geer
Mandrie Gerritsen, Jan 
Harbers, Wim Goossen, 
Wilma Nijhuis, Erik 
Preuter, Fenny Nijkamp, 
Anita Wolters, 
2e rij: Jan Baan, Riëtta 

nenberg, JanDan et 
Sanderman, Lydia 
Meijerink, Joke Nijla
Wim van Coeverden, 
Jan Brinkman, Geert 
Nijkamp 
3e rij: Bertjan Nijhuis, 
Gerry vd Berg, Henk 
Scholten, Jenny 
Markvoort, Albert Poo
Harm Borghuis, Gertjan 
Grooten 
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1975                                         klas 5 

ssen, 

jerink, 

 

 
Eerste rij: Hendrika Nieuwenhuis, Jan Beverdam, Wilma ter 
Steege, Johny ter Harmsel, Inge Roeterdink, Martien 
Smalbrugge, meester Hofman 
Tweede rij: Henk Seppenwoolde, Hendriëtte Tijhuis, 
Gradus Huisken, FennieLohuis, Jan Nijsink, Dolf Jori
Egbertine 
Altena, Herman Nijsink, Tine Bruggink, Johan van Brussel 
Derde rij: Wieger Kunst, Jenny Kastenberg, Dinant 
Janssen, Janny Kamphuis, Wim Vosgezang 
Vierde rij: Diana ten Hove, André Nijkamp, Dick Mei
Hetty Lensink, Bennie Dam Wichers  
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1976 klas 6 

mit, Edith Dommerholt, 

tine 
ter 

ld Baan, Wilma 

de 

 

, 
Benny 

    

 
Bovenste rij: Maarten 
S
Jeannette Kwintenberg, 
Dik Dam Wichers, Anja 
Zandvoort, Anita ter 
Avest, Evelien 
Smalbrugge, Hans 
Bleijenberg, Ber
Bloemendaal, Mees
van Daalen 
2e rij: Rita Boerman, 
Gera
Averesch, Marian 
Rozendom, Gerard 
Pijffers, Janneke 
Averesch, Joke van 
Riet, Tonie Wold, 
Margreet Oosthoek, 
Ellen Gerritsen 
3e rij: Ina Stegeman, 
Anneke Wesselink, 
Albert Goossen, Erna
Paalman, Jolanda v. 
Brussel, Harry te 
Morsche, Kuo Sen Hu
Enny Beverdam, 
Nijkamp, Jan Goosen    
4e rij: Henriëtte Preuter, 
Benita Zwoferink, Ina 
Peppels, Jenny 
Marsman, Alice van ’t 
Oever.
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1977 

j: meester van Dalen, juf Hartkamp, juf Mensink, 
 

 

 
Eerste Ri
juf de Ruiter, meester Rijkenbarg, Annet ten Hove, Bea vd
Belt, Nürbye Erden, Janneke Müller, Ottolien Voortman 
2e rij: Arjan ter Harmsel, Wim Pijffers, Evert Meijerink, Rita 
Nijkamp, Jeannette Brinkman, Joke Poortman, Jennie 
Seppenwoolde, Regina Sanderman, Brenda Huisken, 
Mannus Averesch 
3e rij: Marcel Roelofs, Marieke Smit, Gulbyë Erden, Alieke 
Beunk, Hermien Koetsier 
4e Rij: Johan Rosman, Erik van den Belt, Dik Vruggink, 
Mandrie Zwoferink, Wilco Tijhuis 
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1978                                      Klas 4 

k, Henk 
rien 

n de 

 

 
erste rij: Eddy Dokter, Henk Kippers, Martin E

Bloemendal, Herman Janssen, Bram Bruggin
Nieuwenhuis, Johan Gulink, Gertjan van Brussel, Lau
Krommendijk, Meester Rijkenbarg  
Tweede rij: Gerard Roosink, Johan Marsman, Jan 
Kamphuis, Jan te Morsche, André Kikkert, Trea 
Dommerholt, Agnes Slofstra, Annelon Waanders, 
Stefanie Veen, Hanneke Goossen 
Derde rij: Anja Dekkers, Alie Dam Wichers, Ineke va
Riet, Berien Hammer, Annelies van der Veen 
Vierde rij: Jannie Kwintenberg 
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1979                                    klas 3 

n, Gerda 

ta 

 

 
erste rij: Ineke Bleyenberg, Endri Sandermae

Reterink, Ineke Pijffers, Frida van Leeuwen, Margje 
Nieuwenhuis, Marja Gerritsen, Jacomien Oosthoek, Ri
Mekenkamp, Juf de Ruiter 
tweede rij: Willeke Beverdam, Hetty van der Riet, Anita 
van Vondel, Gerdie de Goeyen, Arja Poortman, Marion 
Harbers, Hans Markvoort, Jan Gerritsen Mulkes, Henk 
Bouwhuis, Eric van ‘t Oever, 
3e rij: William Brinkman ,Wim Zandvoort, Bert 
Kwintenberg, Olav Roeterdink 
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1980    Klas 6 
 
bovenste rij: Meester 
Schra, ??, Angelien 
Sanderman, Wilma 
v.d. Belt, Trea 
Slofstra, Ilse Biester, 
Ellis v.d. Vlist, Erica 
Hammer, Jetty 
Lensink, Jeanet 
Spenkelink, Hanneke 
ter Haar 
2e rij: Gerrit 
Bouwhuis, Jozef van 
Leewen,  Henk ter 
Maat, Anke 
Kamphuis, Gea 
Goossen, Anna 
Baan, Ayse Erden, 
Anja Peters,  
3e rij: Dick Hammer, 
Johan ter Maat, ??, 
Jan van Brussel, Jan 
Nijkamp, Aart van 
Brussel, Wim 
Janssen, ?? 
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1981    Klas 5 
 
Meester Ridder 
Achterste rij: ??, 
Marion Wesselink, 
Janine de Jong, 
Gerlinde Stegehuis, 
Ineke Nijkamp, 
Frans Timmerhuis, 
Walter Ehrenhard, 
Ard van Putten, 
Erik Gerritsen 
Mulkes, Timotheus 
van Leeuwen, Bert 
ter Haar 
Voorste rij: Diana 
Beltman, Mieke 
Koetsier, Dinie van 
de Vene, Yildes, 
Jan Harm Muller, 
Gea van Brussel, 
Dineke 
Smalbrugge, Hans 
Doornebos, Johan 
de Wilde. 
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1982        klas 6 
 
André Nijkamp, Arend 
Nijkamp, Hans Gerritsen, 
Dik van de Vlist, Ernst 
Eertink, Wim Hartgerink, 
Wim Nieuwenhuis, 
Willard Beltman, Gertie 
Vincent, Roel Smelt, 
Marnix Labeur, Jan 
Zwijnenberg, Wim 
Wermink, Jan Nijkamp, 
Harry Vosgezang, Esther 
Versluys, Francien 
Kosterbok 
Zittend: Bertine 
Krommendijk, Anita 
Tijhof, Elly Bouwhuis, 
Helma Huisken, Annet ter 
Maat, Christa 
Dommerholt, Ina 
Averesch, Inez Smit, Anja 
de Goeyen, Trudie 
Nijland, Helga Waanders, 
meester Schra, juf 
Jansen (vervangster 
handwerken) 
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1983        Klas 3
 
Achterste rij: 
Arjan Doornbos, Barnd 
Hammer, Alwin 
Kosterbok, Gert 
Pongers, Hendrikus 
Zwoferink, Anneke 
Broekhuis, Rita Pijffers, 
Rik Goossen, Harry 
Koster, Jan Baan, 
meester Wessels 
2e rij: Marcel Zwoferink, 
Jantina ten Brinke, 
Monique Stegeman, 
Alike Bakker, Miranda 
Nijkamp, Gea Bennink, 
Bennie Vossebelt, Bert 
van de Maat, Dick 
Wolterink 
Voorste rij: Johan 
Rosman, Ernst 
Zwijnenberg, Richard 
Kreijkes, Loïs van 
Leeuwen, Lars Slofstra, 
Gerald Huisken, Erik 
Plas, Ebel Zandbergen. 
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1984        Klas 4 
 
achterste rij:  
Herman Lensink, 
Arjan Rosman, Martin 
Schutten, Kees v.d. 
Vlist, Hans Bouwhuis, 
Jan Koster, Arjan 
Wermink, Cyrina 
Pongers, Hetty 
Gulink, Marion 
Kalenkamp, meester 
Wessels, Heleen 
Steenbergen, Henriët 
Brinkman, Manna 
Zwoferink  
voorste rij: Edwin 
Baan, Erna 
Nieuwenhuis, Ina 
Schuitert, Paula 
Müller, Gea Smit, 
Jolanda de Goeijen, 
Erna Plas, Rianne 
Spenkelink, Paulinka 
Maneschijn, Willeke 
Versluijs, Esther 
Lammertink, Erik 
Schra. 
 



1985         Klas 6 
 
Bovenste rij: juf Wolterink, 
Hannie Slaghuis, Joke ter 
Maat, Dianne Nijkamp, 
Marianne Mekenkamp, 
Diana Nieuwenhuis, 
meester Schra, Geja 
Nieuwenhuis, Ellen ter 
Maat, Juf Mensink, Baukje 
vd Veen, Ria Kamphuis, 
Eunice Versluys.  
2e rij: Miranda Beltman, 
Frida Nijland, Jolanda 
Müller,Noes Smelt, 
Annemarie Bos, Natasja 
Smit,Nardy Tijhof, Ineke 
van Leeuwen. 
3e rij: Meester  Ridder, 
Lense Bakker, Geert Jan 
Zandbergen, Arnoud 
Baayens, Erik Baan, Henk 
ten Brinke, Bram ter Maat, 
Bert Voortman, Henry 
Pijffers, Henny Brinkman, 
meester Rijkenbarg, 
meester van Eck. 
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1986 
 
Bovenste rij: Juf v.d. 
Belt, Nicolette Smit, 
Dianne Paalman, 
meester Schra, Roy 
Zwoferink, Monique v.d. 
Wal, Wilfried Baan, 
Gerrit Ligtenberg, Hans 
Nijkamp, Heiko Deyk 
2e rij: Irma Goosen, 
Margreet Bouwhuis, 
Marian Nieuwenhuis, 
Gert Jan ter Harmsel, 
Michel ten Brinke, Jan 
Pas, Hendrik ten Berge, 
Ricardo Paalman, 
Edwin v.d. Belt 
3e rij: Herbert Vincent, 
Jan v.d. Maat, Albert 
Wermink, Henri 
Sanderman, Richard 
Pongers, Jan Mark 
Rosman 
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1987        Klas 1
 
Juf Hartkamp 
Bovenste rij: Bert-Jan 
Slaghuis, Jan 
Steenbergen, Gerrit 
Meijer, Erik ten Brinke, 
Gerwin Aalderink, Wilco 
Pijffers, Henk-Jan ten 
Bolscher, Marga 
Baayens, Ferry Hobert, 
Gerinda Bleijerveld, 
Martine Lammertink, 
Gerhard Müller, Henk 
Dekker 
2e rij: Eddy Brinkman, 
Jarno v.d. Belt, Gerard 
Langenhof, Rick van 
Putten, Erik Nijland, 
Mirjam Olthof, Robert 
Doornbos, Jolanda 
Kooiker, Gert-Jan 
Kalenkamp, Rubina 
Bennink, Juda van 
Leeuwen 
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1988        Groep 8  
 
Bovenste rij: Jan Meijer, 
Barry Tijhof, Jan Dekker, 
Marcel Timmer, Karina 
ten Brinke 
2e rij: Jan Henk Nijland, 
Erik Averesch, Marcel 
Baan, Erik ten Brinke, 
Geri Smit, Marja 
Langenhof, Esther 
Rijkenbarg, Erna 
Gerritsen Mulkes, 
Meester A. van Eck 
3e rij: Ellen Leverink, 
Mirella Egberts, Josan 
Slettenhaar, Gerwin 
Schra, Erik Pijffers, Aldi 
te Morsche, Marlieke 
Ligtenberg 
4e rij:Evelyn van 
Leeuwen, Wessel van 
Pijkeren, Diana Methorst, 
Judith Baan, Christiaan 
Langkamp, Erik ter 
Harmsel, Arjan Brinkman, 
Erik Bakker 
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1989    Groep 8 
 
bovenste  rij: Meester 
van Eck, Theo 
Reitsema, Reinald 
Aalderink, Ate Pultrum, 
Amke Rijkenbarg, 
Susan Versluys, 
Ronald Baan, Janneke 
Dekker, Ellen Rosman. 
2e rij: Geert 
Smalbrugge, Seino 
Goossen, Henk 
Rozendom, Pieter 
Lems, Heidi van 
Pijkeren, Jennet 
Vossbeld, Liesbeth 
Versluys.  
Voorste rij: Jan ten 
Berge, Karin Wessels, 
Karin Paalman, Jan 
Nijkamp, Gerard Olthof, 
Leon ten Brinke. 
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1990        Groep 6 
 
Bovenste rij: Meester Ridder, 
Jeannette Kooiker, Petra 
Rozendom, Michel van 
Losser, Richard Scholman, 
Richard Baan. 
2e rij: Gerita Baan, Ineke 
Schippers, Henriëtte Nijland, 
Jorg van Putten, Gerrit 
Nieuwenhuis, Bastiaan 
Bleijerveld, Albert Wolterink, 
Fillippus van Leeuwen, Edwin 
Pongers, Robert van de Belt, 
Hans Kosterbok.  
3e rij: Ingrid ten Bolscher, Yin 
man Tsang, Ellen Bouwhuis, 
Wietske ten Berge, 
Sanumaya Baan, Karen 
Methorst, Gerben Bennink, 
Frank Gerritsen-Mulkes.  
4e rij: Sonja Gerritsen, Marlies 
ter Harmsel, Monique 
Nijkamp, Ingrid Mensink, 
Marscha Baan, Agnes ter 
Maat, Dirkjan Tak, Jannet 
Dekker. 
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1991      Groep 5 
 

Bovenste rij: Juf 
Wolterink, Hans 
Kalenkamp, Jeroen 
Schra, Wendy Goossen, 
Saskia Nieuwenhuis, 
Linda Schippers, 
Hanneke ten Hove, 
Marlies v.d. Maat,  
2e rij: Marcel Beunk, 
Jacqueline Heuten, 
Albertine Paalman, 
Annemieke Smalbrugge, 
Ellen van Pijkeren, Annet 
van Pijkeren, Esther 
Sanderman, Naomi 
Wiering 
3e rij: Marc Mensink, 
Marjan Leusink, Marc 
Leverink, Jan Dirk 
Veneman, Elbert Nijzink, 
Ferry Stevens, Gert 
Markvoort 
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1992     Groep 6 
 
bovenste rij: Annemet 
Lems, Evelyn Wessels, 
Gert Siemerink, Bertine 
Pultrum, Klaas 
Markvoort, Marcel 
Heuten 
2e rij: Johan Rozendom, 
Suzanne Mensink, 
Marion Lookamp, Albert 
Smit, Andrea Tijhuis, 
Janita Tak, Annemiek 
Pas, 
meester Hardeman 
3e rij: Marieke Linker, 
Liesbeth van der Vlist, 
Jolanda Schippers, Erik 
Vossebeld, Daniël ter 
Horst, 
4e rij: Jan van der 
Burgh, Antje van 
Leeuwen, Maarten 
Rijkenbarg,  Sander 
Rijkenbarg, Janne van 
Roest, Wilco Rozendom, 
Corrie Dekker 
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1993    Groep 8 
 
bovenste rij: Erik 
Nijzink, Wouter Bos, 
Dennis Stam, Ilse 
Goossen, Wilbert Baan 
2e rij: Laura Ligtenberg, 
juf van de Belt, 
Gülseren Citgez, Linda 
Zandvoort, Veroniek 
Manenschijn, meester 
Schra, Suze van 
Leeuwen, Judith 
Versluys, Anneke Klein 
Nagelvoort, Margijske 
van Roest 
3e rij: Johan-Martijn ten 
Hove, Erik Nijland, Jan 
Willem Goossen, 
Arnold Grooten, Mirjam 
van de Maat, Rilana 
Schreurs, Elrike 
Aalderink, Annemarie 
Kooiker 
Voor: Christa Stapper, 
Frank ten Brinke, Anja 
Wessels, Marlies 
Rosman 
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1994   Groep 6 
 
Achter: meester 
Hardeman, Dirkjan 
Harbers, Eddy Dekker, 
Edwin Nijkamp, Dianne 
Mensing, Tineke Brinkman 
Tweede rij: Jan Willem 
Nijkamp, René Stevens, 
Henriëtte Schippers, 
Sandra Lookamp, 
Marianne Kastenberg, 
Gerdien Slaghuis, Lucas 
Reitsma, Jan Nijkamp 
Derde rij: Mevlide Sibir, 
Jorien Gerritsen Mulkes, 
Els Webbink, Marieke 
Wessels, Esther Heuver, 
Hanneke van Pijkeren, 
Sabine Baan, Linda 
Dannenberg, Emma van 
der Burgh, Joanne ter 
Harmsel,  
voor: Rick Kosterbok, Wes 
Pijffers, Daniël 
Lammertink, René 
Mensink, Els Rozendom 
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1995     Groep 8 
 
Bovenste rij: Wilhelm ter 
Steege, Harmjan 
Siemerink, Marjolein ter 
Horst, Hanneke Lems, Iris 
Dommerholt, Heidi Meijer, 
Alexander Beunk, Alwin 
van Dijk 
Tweede rij: Niek Hulsman, 
juf Goosselink, John 
Koedijk, Eva Langeveld, 
Umran Sibir, Petra Acis, 
Jos Rozendom, juf Hutten, 
juf Hiltjesdam 
Derde rij: Wilco ten Hove, 
Marjan Zandvoort, Martine 
Markvoort, meester 
Rijkenbarg, juf Mensink 
Zittend: Juf van de Belt, 
Ellen Rozendom, Heidi 
Meijer, meester Ridder 
Gehurkt voor: Jelle ten 
Berge, Ramon Baan, Erik 
Kastenberg, John 
Gerritsen 
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1996   Groep 6 
 
bovenste rij: Bertwin 
Ligtenberg, René Nijkamp, 
Lisette Stam, Manon 
Torny, Joke Meijer, 
Magdaleen Koenderink 
2e rij: Lente van Leeuwen, 
Gerry-Janne Scherphof, 
Lisa Bak, Richard Jansen, 
Anne Hulsman, Rosalie 
Pas, Maikel Bosma, 
Leonieke Schra, Rianne 
Nijkamp 
3e rij: Jantine 
Manenschijn, Linda Boom, 
Jessica Gerrritsen, Inge 
Zandvoort, meester 
Rijkenbarg, Marcus Isik, 
Gert Jan Dannenberg, 
Wesley van Pijkeren, Rik 
Klein Horsman 
voor: Susan Wolterink, 
Marijke Mensink, Jeannet 
Nijkamp, Erik Zandvoort, 
Henry Teela, Martin Isik 
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1997    Groep 7 
 
bovenste rij: Sandra 
Gerritsen, Maureen de 
Pagter, Karin Koers, 
Eline Sanderman, Judith 
Koenderink, 
2e rij: Jan Waggeveld, 
Jan Smit, Gerrit Jan 
Kastenberg, Harm Jan 
Rozendom, Jacob van 
der Burgh, Martin 
Rozendom,  
3e rij: Gert Jan Tijhof, 
Peter Webbink, Peter 
Versluys, Dieger ten 
Berge, Linda Torny, 
Vierde rij: Jan Wieringa, 
Gerwin Vruggink, Bram 
Stapper, Robert van 
Eden, Roy Meyerink, 
meester Hardeman,  
voorste rij: Kim Kerkhof, 
Koen Langeveld, Rob 
Ballast, Maarten Meyer, 
Denise Bosma. 
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1998   Groep 4 
Bovenste rij: Gert Jan 
Ditsel, Susanne Alberts, 
Nadine Nijzink, Stefan 
Beldman, Erna Nijkamp, 
2e  rij: Joanne Wieringa, 
David Wiering, Jesse 
Versluys, Wendy Baan, 
Henriëtte Gerritsen, 
Marcel van Dijk, ?, 
Matthijs Mensink, 
Jenniek Ligtenberg 
3e rij:   Bart van Losser, 
Olaf Bak, John van 
Pijkeren, Karin Koers, juf 
Smelt, Joanne van de 
Maat, Roy ten Hagen, 
Petrus Acis, Richard 
Gerritsen, 
Vierde rij:  Annerieke 
Sikkelbein, Lydia van de 
Maat, Dianne Nijkamp, 
Bianca Zandbergen,  
Joanne Brinks, Harm 
Jan Stam. 
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1999   Groep 7 
 
Bovenste rij: Denise 
Bruggink, Anne-Wil 
Stam, Marion  
Dommerholt, 
Henk Hulsman, Wilbert 
Stam 
Tweede rij: Niek 
Sanderman, meester 
Ridder, Dianne Fokkert, 
Rudi van Eden, Niels 
Nijhuis, Ingrid Voortman, 
Miranda ten Bolscher, 
Derde rij: Alberto 
Jansen, Wouter Brinks, 
Ruben Heuver,  Esther 
Nieuwenhuis, Daisy 
Burgers, Ellen Teela, 
Joanne Wilbers, Roy ten 
Hagen, Cor Lankamp, 
Vierde rij:  Naomi Isik, 
Karin van Brussel, Tom  
ter Avest, Erik Koers, 
Linda Meijer, 

                          Voorste rij: Gerinda Kastenberg, Jennifer Gerritsen, Tim Gerritsen, Benjamin Citgez, Elisabeth Isa  
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2000     Groep 8 
 
Bovenste rij: Gerard 
Leusman, Marien 
Dannenberg, Michel Pas, 
Lydia Lems, Marleen Smit 
Tweede rij: meester Schra, 
Mathijs Lookamp, Gerwin 
van Dijk, Robbin 
Zandbergen, Gerda 
Rozendom, Jessica Baan, 
Lindsay Tyndaal, Rutger ten 
Hove 
Derde rij: Matthijs Ballast, 
Dayn ten Hagen, Matthijs 
Baan, Gerlinde Koenderink, 
Wilmar Haase, Paulien 
Smelt, Carine de Pagter, 
Bernadet van het Goor, 
Mariska Roosink 
Vierde rij: Jeffrey 
Seppenwoolde, Joël Vuik, 
Martijn Rozendom, juf van 
de Belt 
Voor: William Nieuwenhuis, 
Wilbert Manenschijn, Ronald 
Tijhof, Marcel Boom, Jan 
Geert ten Hove 
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2001    Groep 3 
 
Achterse rij: Rutger 
Seppenwoolde, Marloes 
Smelt, Patrick Scholman 
Tweede rij: Vanity 
Gerritsen, Sander 
Paalman, Christian 
Wieringa, Henry 
Harbers, Hanneke 
Versluys, Ingrid Nijkamp, 
Ferdy Preuter 
Derde rij: Annet 
Rozendom, Arjan de 
Lange, Richard 
Schuurman, Miriam 
Meijerink, Peter ter 
Maat, juf Wolterink 
Vierde rij: René Nijkamp, 
Frederieke Stam, juf 
Klaassen, Yvonne 
Fokkert, Miriam 
Rozendom 
Voor: Marijke Meijer, 
Merlissa Zandbergen, 
Leonie Nijkamp, 
Christian van der Stouw 
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2002         Groep 4 
 
Achter: Danique Kreijkes, 
Gemma van de Maat, 
Jannick Koedijk, Jurian 
Bruggink, Michele Biccai 
2e rij: Maike Gerritsen, juf 
Tharner, Kevin Gerritsen, 
Tobias de Pagter, Wijnanda 
van Dijk, Laura Bargpeter, 
Sandra Dannenberg, Tirza 
van Harmelen, Carine 
Dannenberg 
3e rij: Sven Harbers, Jurian 
Bruggink (op kast) Anne 
van Losser, Christa ter 
Harmsel, Lydia Brinkman, 
Mieke Kastenberg, Esther 
ten Bolscher, Cheyenne 
Nieuwenhuis 
Vierde rij: Samira Isa, Bram 
Veldman, Jacqueline 
Meijer, Gerjan van Brussel, 
Ferdy Zandvoort 
Voor: Kaylee Lem, Janice 
Sikkelbein, Marvin 
Scherphof, Gerben van 
Eden, Carro Lankamp 
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2003     Groep 7 
 
Achter: Anne-Fleur 
Nijhuis, Renske Vuik, 
Nick van Losser, Dianne 
Tijhuis, Suzanne 
Hazelhorst 
Tweede rij: Nicole 
Smelt, Martijn 
Sanderman, Christian 
Zandbergen, Anne 
Hofman, Tom Alberts 
Derde rij: Merel Alferink, 
Carmen Kreijkes (op 
kast), Edwin Boom, 
Casper Rozendom, 
Peter ter Maat, Gerhald 
ter Avest, Henri 
Reterink, meester 
Hardeman, 
Gerben van Eden (in 
clown) 
Vierde rij: meester 
Schra, Maarten Sprakel, 
Lisette Beldman, Liane 
Smelt, Wiljan Voortman 
Voor: Daniël Versluis en 
René Nijkamp 
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2004   Groep 6 
 
achter: Jan Hermen 
Veldman, Eline Hofman, 
Pascal Bussink, Rachel 
Rozenkamp, John 
Spenkelink 
2e rij: Christian Fokkert, 
Linda van Gelder, Martina 
Isa, Elisabeth Isik, Jeffrey 
Scholman, Anne-Marije 
Baauw, Rorry van den 
Noort,  
Ri-jan Dannenberg (in 
clown) 
3e rij: Sharon de Jager, 
Daniëlle Krejenzang, 
Marieke Sprakel, Claudia 
Wersich 
4e rij: meester Rijkenbarg, 
Joanne de Bruin, Celine 
Pas, Thirza Burgers, 
Marnix van der Stouw, juf 
Schaap (stagiaire) 
voor: Gertjan Wilbers, 
Jorrick Brinkman, Wiegert 
Seppenwoolde, Jan-Fred 
Pieters 
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2005    Groep 7 
 
Achter: Anouk 
Dannenberg, Anton Acis, 
Niek Manenschijn 
2e rij: Mariëtte Paalman, 
Jonathan Acis, Marwah 
Al-Alkam, Robbin 
Schulenburg, Edith Meijer, 
Patrick Wersich,  
3e rij: Marianne Reterink, 
Daan Gerritsen, Joyce 
Arends, Erick van Brussel, 
Harriët Roosink, Raymond 
ter Avest, Sanne van de 
Maat, Thomas Zwoferink, 
Robin Nieuwenhuis (op 
step) 
4e rij: Sander Kastenberg 
(op step), Laure Jansen, 
juf Bloemendal, Marianne 
Reterink, Maureen 
Douma, Juljana Eksen, 
Kirsten Pas, meester 
Rijkenbarg, Petra Leeuwis 
voor: Jurian Huisken, 
Richard Brinkman, Jeffrey 
Heuver 
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2006        Groep 4 
 
Bjorn Baan, Marlies de 
Bruin,  Jan Herm Klein 
Legtenberg, Chayenee 
Lem, Wouter Kreijkes 
2e rij: Hartger Haase, 
Mirjam van Eden, 
Raymond van der Maat, 
Janike van Dijk, Laura 
Hazelhorst, Marieke ter 
Steege 
3e rij: Jan Willem Poel, 
Jurgen Koedijk, Heidi 
Meijer, Tom Ligtenberg, 
Cherique Spenkelink 
zittend: juf Klaassen, 
Marjolein Alferink, 
Maureen Zwoferink, juf 
Tak 
voor: Joyce van Losser, 
Christiaan Sanderman 

 84
 



 

2007       Groep 8 
 
bovenste rij: Thomas 
Poortman, Niek Pas, Rick 
Veldman, Christian 
Smelt, Joris Enzerink, 
Jan Tijhof, Joey Baron 
staand: Wouter Smit, 
Kevin Grooters, Thijs 
Gerritsen, Mart 
Rozenkamp, Noëlle 
Bruggink, Marije Klein 
Legtenberg, Lysanne 
Heuver, Fabian Bussink, 
juf Schreur, Lonneke ter 
Maat, Anne ter Avest 
zittend: Annamarie 
Roosink, Romy Gerritsen, 
Amber Dommerholt, 
Priscilla ter Maat, Hannah 
van der Stouw, Danique 
Zandbergen, Eline 
Douma, Laura Stegeman 
voor: Richard 
Zandbergen, Jordy 
Huisken, Robert Nijkamp, 
Niek Gerritsen, Dennis 
van den Noort 
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2008    Groep 8 
 
bovenste rij: Daniël 
Wegstapel, Ronald 
Brinkman, Anne-Fleur 
Alferink, Marije Jansen, 
Nick Paalman, Renske 
Tijhof 
2e rij: Edwin Rozendom, 
Deborah bruggink, Ruben 
van Harmelen, Arend ter 
Steege, Thomas Laanstra, 
Jochem de Wilde, Sander 
Pas, Danique Brinkman, 
3e rij: Kees van Gelder, 
Kevin Baan, Ruben 
Wegstapel, Peter Roosink, 
Elke van de Maat, Irem 
Ozan, juf Schreur 
voor: Mert Altinay, Jurjen 
de Jager, Stef Jansen, 
Jordy Baan, Levi van 
Coeverden, Jan Willem 
Beldman 
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2009         Groep 1 
 
Bovenste rij: juf 
Korpershoek, Esther Baan, 
Jöran Jansen, Lucas 
Haydo, Emilio Klaas, Bas 
ten Brinke, Johan Al-
Alkam, Juf Kok 2e rij: 
Romée Schreur, Linde 
Voortman, Michiel Smelt, 
Esmee Wessels, Ruth 
Steenbergen, Deborah 
Kahraman, Stijn Gerritsen, 
Tijn Gerritsen-Mulkes, Ilse 
Hendrikse, Ilse Jansen. 
3e rij: Mathay Citgez, Thom 
Smit, Helen Kogut, Sanne 
Ehrenhard, Zoë Fiedler, 
Britt van Kampen, Tibeau 
Boks, Sebastiaan 
Schuilenborg, 
voorste rij: Sven Harbers, 
Thijs Bakker, Tobias 
Seppenwoolde. 
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2009          Groep 2 
 
bovenste rij: juf  Dubbink  
(stagiaire), Luuk Geerling, 
Aaron Letsoïn, Wouter 
Plaggenmarsch, Martijn 
Suic, Joore Klaas, Daisy 
Siemerink.  
2e rij: Menno Ridder, Daan 
Agteresch, Esmee 
Zwoferink, Chris Vossebelt, 
Stan Gerritsen-Mulkes, Jael 
Kogut, Gijselinde Staman, 
Nick Langkamp, juf 
Lammers, Leon Voortman.  
3e rij: Elisa Goorman, Nick 
Schippers, Stefan 
Steenbergen, Renate 
Kamans, Laura Gerritsen, 
Lea Seppenwoolde, 
Isabella Egbers, Rosalie 
Tijhuis, juf Tharner. 
Voorste rij: Novita 
Harmsen, Anne-Claire ter 
Keurst, Tim Slots. 
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2009        Groep 3a 
 
bovenste rij: Juf  
Klaassen, Esmee 
Reterink, Yasminn 
Kreykes, Aimée Jansen, 
Max ten Brinke, Youri 
Roeterdink, Juf Tukkers. 
staand:  Christel Egbers, 
Bjorn Poorman, Tim 
Beldman, Robin 
Borghuis, Laura Hofman, 
Myrthe Bouwhuis, Julia 
Zandvliet.  
zittend: Nienke Pluimers, 
Chiméne de Jonge, Rick 
ter Harmsel, Michelle 
Hendrikse, Jorn 
Schulenburg, Renzo 
Pieffers, Maurtis 
Lusseveld. 
voorste rij: Joëlle 
Nijkamp, Rieneke 
Janssen, Larissa Huiskes 
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2009 Groep 3b/4b 
 
Meester Mensink, 
Jonathan Kahraman, 
Rachel Wessels, Jesse 
van Maanen, Joran 
Vruggink, juf Hertgers 
(stagiaire) 
Tweede rij: Merlin 
Borghuis,  Daan Slots, 
Danny Vossebelt, Marik 
Bosch, Stijn Grooters, 
Rutger Nijsink, Lineke 
Seppenwoolde 
Op bank: Ricardo 
Klaver, Marthe 
Schepers, Suzanne 
Harbers 
Voor: Lieke Hammink, 
Nick Schuitert, Martan 
Poortman, Merle 
Schulenburg, 
Juf Klein Horstman 
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2009    Groep 4a 
 
Achterste rij: Iris Baan, 
Demi Ensing, Casper 
Baan, Jari ter Harmsel, 
Dennis Jansen 
tweede rij: Juf Tharner, 
Roy Tijhof, Ruben 
Beunk, Sascha 
Geerling, Carmen 
Hendrikse, Niels 
Bakker, Robert 
Voorman, Mike 
Vossebelt, juf van de 
Velden 
derde rij: Vera Tharner, 
Ruben Steenbergen, 
Sanne Gerritsen 
Mulkes, Kelly Jaspers 
Fayer 
voor: Esmee ter 
Harmsel, Bjorn 
Zwoferink, Anouk 
Geerling 
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2009       Groep 5 
 
bovenste rij: Jordy 
Kwintenberg, Michiel 
Jansen, Dave Langkamp, 
Timo de Jonge, Lennard 
van Putten, Myrthe 
Kreijkes, Yoëlla Letsoïn. 
2e rij: Juf  Banga, Mathijs 
Reterink, Roy van den 
Noort, Sabine Rutterkamp, 
Susan Wessels, Wessel 
Gerrits, Rik Janssen, Floor 
Gerritsen, Martijn Beldman, 
Juf ter Harmsel, Laudi 
Klaas. 
3e rij: Ruben Baan Robert 
Douma, Yoran Bosch, 
Lonneke Tijhof, Sophie 
Lusseveld, Noa Traast, 
Mirjam de Vries, Daan 
Altink, Rowan Pieffers. 
4e rij: Niek Slots, Lotte 
Gerritsen Mulkes, Manuela 
Haydo, Sharon ten Berge. 
voorste rij: Anne Huiskes, 
Selin Altinay 
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2009     Groep 6 
 

bovenste rij: Florian 
Beldman, Anne-Corien 
Hartgerink, Niek 
Zandvliet, Ruben Smelt, 
Jordy Heuver, Stef 
Reterink 
2e rij: juf  Baan( 
stagiaire), Michelle 
Poortman, Niels 
Bouwhuis, Laura 
Hegeman, Carlijn 
Roosink, Elise Pas, 
Kim ten Dam, Jolein van 
de Noort, Merle Harmsen, 
Gerlinde Pluimers, Laura 
Poortman, juf Schreur, 
Bo Jorissen, Salomé 
Dommerholt.  
3e rij: Nick Reterink, 
Daan Bouwhuis, Robin 
Geerling, Thijs Gerritsen, 
Kelvin Egbers, Marith 
Beunk, Carmen 
Reuvekamp, Estelle 
Baan.    
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2009      Groep 7 
 

bovenste rij: Alycia 
Letsoïn, Joanne Jansen, 
Max de Vries, Mart 
Jansen, Marthijn ten 
Berge 
2e rij: Kaylee Tijhuis, 
Meester Rijkenbarg, 
Anieke Schulenburg, 
Kaylee Baron, Kimberley 
Scholman, Nikki 
Gerritsen, Lisa Baan, 
Ingrid Meyer, Jaap 
Gerrits, Juf Rietdijk. 
zittend bovenste rij: Juf 
Eline ( stagiaire) , Elisa de 
Bruin, Nena Arends, 
Deveny Nijkamp, Melanie 
Nijkamp  
Voorste rij: Jessie 
Kwintenberg, Ruben Suic, 
Rowin Grooters, Tim 
Bouwhuis, Rob Schuitert 
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2009       Groep 8 
 
bovenste rij: Bas 
Zandvliet, Elles Reterink, 
Geert-Jan van Putten, 
Frank Pieffers 
2e rij: meester Slagman, 
Stefan Smelt, Arcadio 
Sulas, Lonneke Enzerink, 
Juliët Paalman, Christel 
Jaspers Fayer, Joyce 
Bakker, Amber Bosch, juf 
Rietdijk 
zittend: Erika Hofman, 
Jeffrey vd Maat, Sven 
Jorissen, Matthijs Altink, 
Michel Fokkert. 
Voorste rij: Dieke de 
Wilde, Isabele Schlink, 
Ivana Traast, Julia Beunk 
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2009    personeel 
 
Achter: Marianne Klein-
Horstman, Maria 
Korpershoek, Marije 
Baan, Liana Banga, Ellen 
Kok 
2e rij: Kim Tukkers, Joop 
Rijkenbarg, stagiaire 
Chantal Hertgers, Johan 
Hardeman, Ineke 
Klaassen, Eveline 
Lammers, Theun 
Mensink, Arno Slagman 
3e rij: Regina Sulas, 
stagiaire Eline Dubbink, 
Hanneke Roosink, Erin 
Schreur, stagiaire Corine 
Baan, Carolien ter 
Harmsel 
Voor: stagiaire Dieke van 
Diggelen, Irma Tharner, 
Erna Rietdijk 
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De totstandkoming van dit boekje is mede mogelijk gemaakt door een gift van de onderstaande 
bedrijven 
 
Manege Achter ‘n Bos 
BDC architecten 
Beldman verlichting 
Bloemsierkunst Jan van de Berg 
Bloemendal bandenservice 
Tandartsenpraktijk Boerman/Beverdam 
Transportbedrijf ten Brinke 
Thuisin Bruggink 
Eye 4 commercial 
Gerritsen tegelspecialist 
Installatiebedrijf ter Harmsel 
Havi 
Jadi bedrijfsvloeren 
JGM installatietechniek 
Kastenberg ‘de Fietswinkel’ 
Lammertink autoschade 
Reproshop Contrast  

LPW Logistiek  
Mazda Lichtenberg 
Autobedrijf/verkeersschool te Morsche 
Lifestyle warenhuis Otje van Potje 
Nijkamp steigers 
Pultrum Rijssen 
Dakdekkersbedrijf de Roo 
De Twee Schimmels 
Lekkere Snack 
Select sport / sport 2000 
Poelier Bram Stapper 
Studio 81  
Trading Company LDL veterinaire benodigdheden 
Waanders ‘t Zumpke 
Wessels transporten 
WT/Beheer 

 
 
 
 
 


	Mooie herinneringen
	Bovenste rij: Gert Jan Ditsel, Susanne Alberts, Nadine Nijzink, Stefan Beldman, Erna Nijkamp,

