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Het theehuis T-berg van Mytylschool De Trappenberg bestaat één jaar. Op donderdag 15
december 2011 werd dit ter plekke gevierd met koffie, thee en allerlei lekkers. Te gast was de
directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat, dr. Bert van der Moolen. Hij bood het
theehuis een wandelkaart van het omliggende gebied aan, die buiten op een wand van het
theehuis is bevestigd. Samen met het Goois Natuurreservaat en met hulp van enkele sponsoren
is een wandelgids gemaakt die ‘Wandelingen van de T-berg’ is genaamd. Deze zijn gratis bij het
theehuis te verkrijgen.
Manon van der Sluis (19) had die dag de functie van gastvrouw tijdens het feestelijk samenzijn.
Vanuit haar rolstoel begroette ze iedere gast hartelijk en schudde hen stevig de hand. Het was te
zien dat ze er van genoot. Manon lichtte haar werkzaamheden in de T-berg toe: “Ik vouw servetten,
maak tafels schoon en was af. Ik doe het rustig aan. Ik zit op de Mytylschool en werk alleen op
donderdag in het theehuis. Het is hier leuk.” In de zomer is het ‘t drukst in de T-berg, maar ook de
rest van het jaar komen er nordic walkers, mensen van de hondenschool, revalidanten en mensen
van de school het theehuis bezoeken. In een jaar tijd zijn er al weer aardig wat zaken aangepast of
veranderd. Zo hangt er een bord aan de muur met daarop de namen van sponsoren, hoewel ze er
niet allemaal op passen. “We kijken naar wat er aangepast en verbeterd kan worden. De leerlingen
voeren steeds zelfstandiger hun taken uit. We hebben hier kaarten waar de verschillende taken op
staan. Aan de hand van deze kaarten wordt het werk verdeeld. Er zijn vier verschillende taken:
counter, keuken, kassa en bediening. Ik probeer elke keer door te wisselen zodat elke leerling alle
taken doet. Voor het schoonmaakwerk is er een aparte kaart. De leerlingen vinken af wat ze hebben
gedaan en kunnen dan door met de volgende taak. Met behulp van deze lijsten kunnen ze
zelfstandig werken”, legt Frank Hartong uit. Het is zijn taak de leerlingen in het theehuis te
begeleiden. Ook werkt hij een dag per week op de school om ook die band aan te houden. Wanneer
een rolstoel gebonden leerling de bovenkant van een lamp moet schoonmaken, vragen ze hem om
hulp. Frank stimuleert echter dat de leerlingen elkaar meer om hulp gaan vragen. In de T-berg
werkt ook een leerling van ZMLK-school De Mozarthof in Hilversum. Er is een uitwisseling met de
Mozarthof. Leerlingen van de Mytylschool mogen daar stage lopen in de groenvoorziening. De enige
taak die niet populair is bij de leerlingen, is het schoonhouden van het toilet. Deze taak wordt
gedaan door degene die de kassa bedient.
Leerlingen aan het woord
In de keuken staan Marlon en Patrick. Marlon opent de vaatwasser en vertelt dat hij het liefst in de
bediening werkt omdat hij dan met de gasten kan praten. Zijn collega’s vindt hij superaardig.
Patrick vindt alle taken wel leuk om te doen. Hij staat bij de koffiemachine, schenkt een espresso
in en zegt: “In de keuken werken, de koffie verzorgen, ik vind eigenlijk alles leuk. Als het druk
wordt, vind ik het soms wel een beetje moeilijk.” In de hoek bij de ingang staat Ashley Schumacher
(16). Ze controleert de tafel waarop kopjes, lepeltjes, vorkjes en gebak staan. “Ik werk nu een jaar
bij de T-berg. Alles hier vind ik leuk om te doen, maar vooral het contact met de klanten. Dat is het
allerleukste. In de keuken werk ik ook graag. Eigenlijk is koffie maken net zo leuk. Het is alleen
anders. Als het druk is, vind ik het wel eens moeilijk werk, maar dan vraag ik om hulp”, zegt ze.
Janette Veldhuizen, secretaresse van Elly Dumond, directeur van de Mytylschool De Trappenberg,
komt er ook bijstaan: “Het loopt goed aan hier in het theehuis. De leerlingen die hier werken zijn
langzaam. De gasten moeten er rekening mee houden dat ze langer op hun bestelling moeten
wachten dan in een doorsnee gelegenheid. Daarom maken we van het serveren van de koffie ook

extra werk. De koffie wordt op een dienblaadje gebracht met een mooi kleedje erbij, een glaasje
water en een alcoholvrije likeur ernaast. Dan ziet het er net even feestelijker uit en wordt het
wachten beloond. Het is een welkom. Gasten reageren er leuk op. En ook hier geldt helaas: vol is
vol. We hebben een goede herfst gehad en dus aardig wat aanloop. Als er sneeuw ligt, zien we
natuurlijk ook wandelaars. We zien ook dat mensen terugkomen. Gisteren hadden we hier de ouders
van de leerlingen. Ze stegen op van trots en blijdschap toen we hen konden laten zien wat hun
kinderen hier allemaal hebben geleerd. De kinderen leren anders. Het gaat hier om doen én leren.
De ouders waren verbijsterd over wat hun kind allemaal kan.”
Trots
Drs. Erik Nienaber, voorzitter van de Stichting Theehuis, sprak de aanwezigen toe. Hij heette
iedereen van harte welkom en vertelde dat er het afgelopen jaar heel wat is gebeurd. “De
herkenbaarheid van het theehuis is verbeterd. Er zijn borden gekomen die duidelijk aangeven waar
het theehuis te vinden is. We wilden zelfs zo ver gaan dat er borden langs de A1 zouden komen;
helaas is dat niet gelukt”, lacht hij. De NSGK (Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind)
heeft de borden gesponsord. De toegankelijkheid van het theehuis (voor bijvoorbeeld mensen in een
rolstoel) is ook verbeterd nu er een elektrische deur in is gekomen. Verder hebben we een actieve
website en een nieuwsbrief. We willen een verruiming van de openingstijden bewerkstelligen. In de
loop van het jaar hebben we de openingstijden zo aangepast dat het theehuis nu van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend is. We gaan nu voor het eerst ook open in de
schoolvakantie en wel in de tweede week van de kerstvakantie, van 2 tot en met 6 januari 2012.
Wel moet men voor ogen houden dat het hier gaat om een leer-werkplek en niet om een
horecagelegenheid. Er moeten in de T-berg ook docenten aanwezig zijn. We zijn trots op het
eenjarig bestaan van de T-berg. Onder de bezielende leiding van Pieter Schut zijn er in
samenwerking met Jaap Vlaanderen van het GNR (Goois Natuurreservaat) vier wandelroutes vanaf
de T-berg in kaart gebracht die beginnen en eindigen bij het theehuis. Zelf hebben ze de
wandelingen ook gelopen.” “In één keer”, zegt Vlaanderen voor de grap. De voorzitter gaat verder:
“Richard Todd heeft het wandelgidsje belangeloos voor ons gedrukt. Er staan twee wandelingen van
3,3 km, een wandeling van 7 km en een van 7,5 km in vermeld plus een plattegrond. Verder zijn er
plannen om op het prachtige terras van de T-berg loungebanken neer te zetten. Dan moeten we
eerst aan geld komen voor hout. Misschien is dit een uitdaging voor de Rotary Club? Ik wil Jan
Willem Gast nog noemen die de initiator van dit alles is.” Na de toespraak volgde applaus. Nienaber
verzocht de aanwezigen vervolgens zich naar buiten te begeven waar Manon van der Sluis en Bert
van der Moolen samen het bord onthulden. Op het bord is een grote wandelkaart van de omgeving
te zien. Intussen ruimden de leerlingen snel de vuile vaat weg. Daarna ging iedereen weer naar
binnen waar het lekker warm was. Niet alleen in graden Celsius, maar ook wat de sfeer betrof. De
heerlijke lekkernijen en de smakelijke koffie en thee verhoogden nog eens de feestvreugde. Velen
bleven nog even nazitten en waren geanimeerd met elkaar in gesprek. Het was een feestelijke
morgen die het theehuis waardig was.
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Marlon haalt de vaatwasser leeg
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Manon van der Sluis en Bert van der Moolen onthullen samen buiten het bord

