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Groenekanse imkers zoemen rond
tussen de kinderen
door Christien Broecheler
In de afgelopen weken hebben de Groenekanse imkers de kinderen opgezocht om hen te vertellen over de
bijen in hun dorp. Op de basisscholen de Nijepoort in Groenekan en in de Rudolf Steiner-, Michaël- en de
Regenboogschool in De Bilt zijn gastlessen gegeven.
Twee basisschoolgroepen brachten voor die enge, stekende beesten wer- de darren. Uitpluizen van de bloemen
een zonnig bezoek aan een bijen- den ze toch ‘gegrepen’ door het ver- leerde hoe verschillend stampers en
stand. Meer afkerig dan nieuwsgierig haal van de koningin, de werksters en meeldraden kunnen zijn en ja hoor:
soms onderin de bloem een klein likje
nectar! Hoe vaak moeten de haalbijen
wel niet vliegen voor je een boterham
met honing kunt smeren? Met een
kap op wat angstig kijken naar al die
krioelende bijen op een bijenraat. Of
de koningin ontdekken in de observatiekast - gelukkig heeft de imker haar
een blauwe stip op de rug gegeven- .
Een moeder vertelde later: ‘Mijn
dochter rende al naar binnen als we
buiten eten en ze een insect zag
vliegen. Maar nu vertelt ze over het
verschil tussen een wesp en een bij en
reageert   ze minder panisch’. Vooral
oog krijgen voor al het prachtigs dat
er in onze eigen tuinen gaande is, daar
gaat het de Groenekanse imkers om.
Zie www.debijenwij.nl

De koningin ontdekken in de observatiekast.

Groep 8 draagt fakkel over aan
nieuwe lichting
door Guus Geebel
De Groen van Prinstererschool in De Bilt heeft al jaren geleden het verzetsmonument
bij gemeentehuis Jagtlust geadopteerd. Leerlingen van groep 8 ontsteken tijdens de dodenherdenking
op 4 mei altijd de vlam bij het monument. Die taak dragen zij aan het eind van het schooljaar over
aan groep 7. Dat gebeurde nu op donderdag 17 juni.
De scholieren van groep 7 en 8 werden met hun meesters Robin Hartgers en Wim Overgaauw door burgemeester Gerritsen ontvangen in de
Mathildezaal van het gemeentehuis.
Hij hield een welkomstwoord en
mevrouw Balk en de heer Ben de
Wolf vertelden over hun ervaringen
in de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn
familieleden van oorlogsslachtoffers
waarvan de namen op het monument staan. Mevrouw Balk vertelt de
kinderen over haar ervaringen in de
oorlog in De Bilt, waar veel NSB’ers
woonden.

was. Hij moest op vijfjarige leeftijd
zijn vader ontkennen om hem niet in
gevaar te brengen. Zijn vader werd
met zeven anderen doodgeschoten
omdat een man meende dat hij verraad moest plegen.

De leerlingen konden ingaan op een
achttal stellingen over oorlog en vrijheid. Florine, Eva, Sarah en David
hadden de stellingen bedacht. Florine en Sarah droegen vervolgens
het gedicht Vrijheid voor, dat zij op
4 mei in de Opstandingskerk hadden
gepresenteerd. De overdracht aan de
nieuwe groep 8 vond plaats bij het
Ben de Wolf was een kind in de oor- monument. Burgemeester Arjen Gerlog. Hij denkt dat het voor kinderen ritsen gaf daar uitleg over de symbonu moeilijk is voor te stellen hoe dat len op het monument.

Leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben het monument geadopteerd.

Met een kap op wat angstig kijken naar al die krioelende bijen op een
bijenraat.

‘Zomerkriebels’ is een
Musicalcursus
Vakantiebesteding voor kinderen bij Masquerade! Heb jij in de zomervakantie ook altijd last van zomerkriebels? Je hoeft een hele tijd niet aan school
te denken, dus je kunt allemaal leuke dingen gaan doen! Lijkt het je wat om
in 3 dagen een musical te schrijven, maken, instuderen en op te voeren met
een groep kinderen? Doe dan mee met de vakantiecursus 'Zomerkriebels'!
Je krijgt les van een theater- en een zangdocente en werkt in 3 dagen toe naar
een korte musicalpresentatie. Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar de website
van Jeugdtheaterschool Masquerade om je op te geven!
De cursus is voor de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar en de lessen worden
gegeven door theaterdocent Maike en zangdocent Suze. De cursus is in de
eerste week van de zomervakantie: dinsdag 6 juli t/m donderdag 8 juli 2010
van 10.30 tot 15.00 uur, inclusief een half uur pauze.
Wat en waar en hoe
De musical wordt in 3 dagen gemaakt en ingestudeerd met de kinderen die
zelf liedjes schrijven en uitkiezen. Op de 3de dag, wordt er een presentatie
gegeven voor publiek. Zomerkriebels wordt in het gebouw van Masquerade
gegeven aan de Rembrandtlaan 9 in Bilthoven. Als kinderen mee willen
doen kunnen ze zich bij Masquerade aanmelden via de website www.jtsmasquerade.nl. Het minimum aantal leerlingen is 10 en het maximum is 20. Bij
onvoldoende aanmeldingen gaat Zomerkriebels niet door.

Kinderen zwemmen zevenduizend
euro bij elkaar
door Guus Geebel
In de oude raadzaal van het gemeentehuis ontving Han IJssennagger, voorzitter van de Stichting Leergeld
De Bilt, vrijdag 25 juni een cheque van zevenduizend euro. Het bedrag was de opbrengst van het sponsorzwemmen dat de Lions Club Utrecht Host jaarlijks voor een ander goed doel organiseert. Wethouder Herman Mittendorff reikte de bekers uit aan de kinderen die de meeste sponsorbriefjes hebben verzameld.
De Utrechtse Lions Club koos dit
jaar de Biltse Stichting Leergeld als
doel. Leergeld is vorig jaar in de
gemeente De Bilt gestart. De stichting zorgt met succes dat kinderen
van vier tot achttien jaar uit gezinnen
met een minimuminkomen toch aan
sociale activiteiten zoals sport, kunst
of cultuur kunnen meedoen. Aan het
sponsorzwemmen deden altijd veel
scholen uit de regio Utrecht mee,
maar de laatste jaren waren vooral Biltse scholen actief. De meeste
deelnemende kinderen kwamen van
De Werkplaats. Dit jaar deden ook
kinderen van de Jan Ligthartschool
en de Poolster mee.

zorgt ervoor dat deze kinderen niet
buiten de boot vallen.’ De wethouder
reikte vervolgens de bekers uit. Siem
van der Woude nam voor zijn broer
Theun, die op De Werkplaats zit, de

derde prijs in ontvangst. De tweede
prijs was voor Jamila Godefroy van
de Jan Ligthartschool en de eerste
prijs ging naar Folkert Brink van De
Werkplaats.

Wethouder Mittendorff dankte de
kinderen voor hun inzet. ‘Want jullie hebben het gedaan. We wonen
hier in een heel rijk deel van de
wereld, maar toch zijn er mensen
die het financieel moeilijk hebben en
hun kinderen vaak niet aan activiteiten kunnen laten meedoen. Leergeld Met de cheque en de gewonnen bekers allemaal op de foto.

