10 Openbare Lagere School

De Openbare Lagere School is gebouwd in 1864.
Kinderen kwamen uit de wijde omgeving, van alle buurtschappen en uit
het Gein, naar de school.
Kinderen die uit dorp Driemond kwamen, werden vanaf de overkant, de
Stammerdijk, met een roeiboot overgezet.
De school lag aan Het Zandpad, dat later de Provincialeweg ging heten.

‘De eerste steenen gelegd door Geert de Graaff en Geerlof den Hartog 16 April 1864’.

De oudste klassenfoto van de school.

Ingelijste foto.

De kinderen uit het dorp werden overgeroeid met een bootje vanaf de Stammerdijk.

De Roeister van de boot, zij had in de winter soms niets te doen, de kinderen konden dan over het ijs
lopen naar school.

Later werd er een gymnastiekzaal bijgebouwd en in 1937, daarnaast, het huis van de
hoofdonderwijzer. Nadat de school naar een nieuw gebouw in het dorp was verhuisd,
bleef de gymzaal nog in gebruik voor gymnastieklessen van de scholen in Driemond
en Weesp. De klaslokalen werden omgebouwd tot een grote zaal met podium en tot
foyer. Deze diende als een vergaderruimte voor onder andere de Dorpsraad. Later
kreeg het dorp een eigen gymzaal.
De zaal aan de Provincialeweg fungeerde een tijdje als dorpshuis, de toneelvereniging
had er repetities en voorstellingen, de katholieken kerkten daar en er was zelfs een
discotheek.

De toneelvereniging.

Gerrie van Loo vertelt over de gymzaal van de Openbare School aan de
Provincialeweg. Zij heeft als kind zelf gymnastiekles gehad daar en ze was als ‘gymjuf’
van de gymnastiekvereniging Turnlust daar werkzaam.
“Vroeger hadden we hier, in de Openbare School, als kind al de Zondagsschool en
dan werden we hier van de Stammerdijk met een bootje overgezet naar de overkant.
En dan kwam Jacob Roest, die was de meester en Lies van der Linden was juffrouw.
En toen hadden we jaren Zondagsschoolles in een klaslokaal van de Openbare School.
En gymnastiek kregen we hier ook van de school. We liepen met z’n allen altijd naar
de school voor gymnastiek. En naderhand zat ik op de Huishoudschool en gingen we
op de fiets ook uit Weesp om te gymmen. En die zaal daar was eigenlijk alles wat je
maar kon denken. D’r waren touwen, d’r waren klimrekken, d’r waren palen waar je
in omhoog kon klimmen, ringen en toestellen; paard en bok. Al die normale
toestellen die in een gymzaal staan. En toen, zo’n veertig jaar geleden, heb ik er zelf
les gegeven.
En toen al gauw de gymzaal in het dorp gebouwd werd, kreeg heel Driemond daar les
in het nieuwe gebouw.

Zanggroep ‘De Geriehetties’ met Jan Buurman

Oh en vroeger waren er ook wel uitvoeringen hier. En toen heeft ooit ook André van
Duin opgetreden! Die was ook één van de clips (acts). Die kwam binnenrennen, heeft
zijn optreden gedaan en hij was weer weg. En Gerard Joling, zoveel jaren later, die
heeft er opgetreden. Ja we hadden daar toneelavonden en feestavonden

Links ziet u het huis van de Hoofdonderwijzer.
Rechts naast de woning was vroeger een schuilkelder of ijskelder. Af en
toe huisden er vleermuizen in, maar bij een verbouwing is de ruimte
gesloopt.
Bij het rechterhuis is in de tuin een stookketel van het oude pompstation
van de Waterleiding ingegraven. Deze deed inderdaad dienst als
schuilkelder in de oorlog, tijdens het bombardement door de geallieerden
op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Twee jongens die hun vader opzochten tijdens het werk op het
Pompstation werden ijlings de schuilkelder ingeloodst.

