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Generaal De Jong bezoekt
De Nijepoort te Groenekan
‘Het draait in een oorlog altijd om mensen!’
Op 28 mei a.s. mogen groep 8-ers samen met Thomas Roskowick jr. het herdenkingsmonument
B-17 onthullen. Daarom komt Ivo de Jong, betrokken bij de oprichting van het monument het
verhaal van 28 mei 1944 vertellen. Zijn vader zag het brandende vliegtuig landen en
de bemanningsleden eruit komen. Later vertelde hij het verhaal vaak aan de jonge Ivo,
die dat zo interessant vond dat hij er alles over te weten wilde komen.
Op de tafeltjes liggen de boekjes
‘Vrijheid geef je door’ van Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Een mooie link
naar de presentatie van generaal Ivo
de Jong. Hij was te gast bij groep 7
en 8 van basisschool De Nijepoort.
Jongeman
‘Wie is dit?’ De generaal laat een
foto van een vriendelijke jongeman
zien. Sommigen herkennen de man;
die foto stond in De Vierklank. ‘Dat
is die man uit het vliegtuig die hier
is overleden’. ’Ja, klopt dat is Thomas Roskowick. Onthouden, straks
zie je ’m nog een keer!’
Aan de hand van foto’s en documenten neemt De Jong de kinderen
mee de wereld over, ten tijde van

de Tweede Wereldoorlog. Eerst
naar Amerika waar vanaf 1942
massa’s vliegtuigen, ook B-17s, gefabriceerd worden. Vervolgens naar
Engeland, waar de bemanning een
eenvoudig onderkomen heeft op
één van de uit de grond gestampte
vliegvelden. En dan op reis in hun
Vliegend Fort naar Duitsland. Met
z’n tienen vliegen deze jonge kerels de ene na de andere gevaarlijke
missie o.a. naar fabrieken waar
oorlogstuig wordt gemaakt. Dik
aangekleed, want het vriest aan
boord wel 30-40 graden, zitten ze
op harde, krappe plekken. In het
opengewerkte vliegtuig zoeken de
kinderen waar dat is. Het kleinste
kereltje past net in de buikkoepel.

En de schutter achterin zit op een
fietszadeltje! De kinderen ‘zitten’
in de B-17. ‘Dat lijkt me echt heel
klein met z’n allen!’
Fout
Met onze B-17 gaat het helemaal
fout boven Frankfurt. Het vliegtuig
wordt geraakt door afweergeschut.
De piloot probeert laagvliegend terug te keren naar Engeland. Na nog
meer beschietingen sneuvelen er
twee mannen en raken er drie gewond. De B-17 maakt een noodlanding in Groenekan. Acht mannen
kunnen op tijd het vliegtuig uitkomen. ‘Waarom zijn ze niet het bos
in gevlucht?’vraagt een jongen. Hij
zou wel een goeie schuilplek weten, daar in het bos! Helaas zijn de
Duitsers snel ter plaatse.
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Het Zonnewiel krijgt
groeibonus
Tegen de landelijke trend in groeit Het Zonnewiel,
Vrijeschool De Bilt zó hard dat het ministerie van
Onderwijs de school een financiële bonus geeft.
Veel scholen in Nederland hebben te maken met teruglopende leerlingaantallen. Ook het Zonnewiel, de vrijeschool aan het Weltevreden,
had een paar jaar geleden last van deze krimp, maar inmiddels heeft
de school de weg omhoog gevonden. Het Zonnewiel groeit dus net als
de andere vrijescholen in Nederland - het is het enige schooltype dat
momenteel nog groeit.
Het Zonnewiel telde op de tussentijdse meetdatum van 1 april precies veertien leerlingen meer dan anderhalf jaar geleden – en dat is
voldoende om in aanmerking te komen voor de speciale bonus die
het ministerie voor dergelijke snel groeiende scholen in petto heeft.
De groei zorgt er tezamen met de herstructurering voor dat Het Zonnewiel sneller dan verwacht het eerdere opgebouwde negatief eigen
vermogen kan ombuigen naar een positief resultaat. ‘Deze duw in de
rug bevestigt ons dat we op de goede weg zijn’, aldus Wim Oosterhuis, directeur van Het Zonnewiel.

Sportdag voor
BSO-kinderen

Thomas
De zwaargewonde Thomas overlijdt. De kinderen zien Thomas voor
de tweede keer. Net vóór zijn vertrek uit Amerika, met een schattige
peuter op zijn arm. Dat jochie heeft
zijn vader dus niet gekend! De kinderen zijn er stil van.’ En weet je’,
vertelt de generaal, ‘die baby van
toen is nu een man van 71 jaar. Hij
komt uit Amerika om samen met
jullie het monument te onthullen.
Ook de andere 16 Amerikanen die
erbij zijn, vinden het heel bijzonder
dat jullie voor het monument gaan
Generaal Ivo de Jong laat 28 mei 1944 herleven bij groep 7/8 van De zorgen. Kom dus allemaal op 28
Nijepoort. 				
(Marian Steenbeek) mei naar de onthulling!’

Julianaschool bij
Grontmij op bezoek
Donderdag 24 april hebben alle
meisjes uit groep 7 en 8 van de Julianaschool in Bilthoven Grontmij
in De Bilt bezocht. Dit deden ze in
het kader van het landelijke evenement Girslday dat is georganiseerd
door VHTO. In heel Nederland
gingen zo’n 8.000 meisjes op bezoek bij een technisch bedrijf. Een
dag die in het leven is geroepen
om meisjes te interesseren voor
techniek en voor technische op-

Techniek stemt tot nadenken.

leidingen. Bij Grontmij mochten
ze een kijkje in de keuken komen
nemen.
Voordat zij vertrokken kregen de
meisjes via de computer eerst nog
een speciale boodschap mee van
minister Bussemaker van OCW.
Bij het werkbezoek stond watertechnologie centraal. De meisjes
kregen uitleg en gingen daarna in
groepjes van zes tot acht diverse
proefjes doen. (Saskia de Boer)

SCHC en Voordaan
in play-offs
De hockeyers van Voordaan en SCHC strijden volgende week in de
play-offs tegen elkaar in een echte Biltse derby. De eerste wedstrijd
is zondag 11 mei in Bilthoven, de return volgt zaterdag 17 mei in
Groenekan met een eventuele beslissingswedstrijd de dag erna.
De winnaar neemt het daarna op tegen Den Bosch om een plek in de
hoofdklasse. Voordaan had nog een kleine kans op het kampioenschap
en deed wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen Were Di. Ze
wonnen met 4-1, maar ook koploper HDM maakte geen fout door te
winnen van Union en bleef dus eerste.
De dames verloren ondanks een goede start met 4-2 van het veel hoger geklasseerde Push. Na afloop werd afscheid genomen van coach
Lotte Smets.
			
(Anne Goorkate)

Thijs Wientjens scoort 2-0.

(foto: www.guidovanderburg.com)

De derde editie van de Sportdag
voor alle BSO- kinderen vond
op 1 mei plaats op Sportpark
Voordaan in Groenekan . Alle
kinderen van de acht BSO’s van
Kinderopvang De Bilt waren
aanwezig. Dit jaar werd het
extra feestig, omdat 2014 in
het teken staat van het 25-jarig
bestaan van Kinderopvang De
Bilt. Het thema dit jaar was ‘Fort
Hollandia’ en er was voor elk
wat wils.
(Nicole Quadakkers)
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