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Voorwoord

D it boek verschijnt ter gelegenheid van de 500e aanvraag die we als de Van Tellingen- 
Pul Stichting sinds onze oprichting in 1997 in ontvangst mochten nemen. We zijn als  
klein	Zeister	fonds	best	een	beetje	trots	op	het	bereiken	van	deze	mijlpaal!	

In lijn met het idee destijds van de oprichters Henk en Gé van Tellingen-Pul beogen we als  
bestuur	met	financiële	bijdragen	uit	het	fonds	mooie	initiatieven	in	het	hart	van	de	Zeister	 
samenleving	tot	bloei	te	laten	komen.	Op	sociaal,	cultureel	en/of	educatief	terrein.	Hoe	 
uiteenlopend	de	aanvragen	die	het	fonds	door	de	jaren	heen	ontving	ook	bleken,	ze	hadden	veel	
overeenkomsten.	Zo	kunnen	we	rustig	stellen	dat	nagenoeg	geen	enkel	initiatief	van	de	grond	
kwam zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor de Zeister 
samenleving!	Daarnaast	was	bij	de	meeste	projecten	sprake	van	een	doelgroep	die	sociaal	kwets-
baar	is	en	die	een	steuntje	in	de	rug	kon	gebruiken	bij	het	opstarten	van	een	nieuw	initiatief.	Dat	
geldt ook voor Kindercentrum De Berk, dat als 500e aanvrager een bijdrage ontving voor de aan-
koop van touchscreens om de communicatie tussen de groepsleiding en kinderen te verbeteren. 
 
Henk van Tellingen stond tijdens zijn leven als ondernemer en vanuit zijn verschillende maat-
schappelijke	functies	letterlijk	midden	in	de	Zeister	samenleving.	Hij	voelde	zich	maatschap- 
pelijk zeer betrokken en zette zijn talenten als 'mensen mens' in om resultaten te bereiken.  
Dat hem dat in meerdere opzichten is gelukt, daar leest u in dit boek meer over. Vandaar dat  
dit boek ook een eerbetoon is aan Henk en Gé van Tellingen. 

Ik wens u heel veel leesplezier!

Rob van der Schoot, 
voorzitter Van Tellingen-Pul Stichting
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Na	de	oorlog	groeide	het	schildersbedrijf	goed.	Er	was	veel	werk	en	weinig	concurrentie	
in de regio Zeist. Voor de Tweede Wereldoorlog werd vooral gewerkt voor particulieren; 
daarna ook voor instellingen (zoals de Universiteit Utrecht) en grotere projecten. Ook na 

de	overname	van	het	bedrijf	van	zijn	vader	in	1953,	bleef	Henk	de	naam	F.	van	Tellingen	en	Zn.	
voeren.	Begin	 jaren	 ’70,	 toen	het	bedrijf	van	de	2e	Hogeweg	99	naar	de	Van	Rheenenweg	163	
verhuisde (het huidige pand van drukkerij Donath – red.), werkten er ca. 80 mensen. Het schilders-
bedrijf	gold	als	een	gerenommeerd	bedrijf.	Ook	als	werkgever	toonde	Henk	zich	een	sociaal	man.	
Hij	was	een	van	de	eerste	werkgevers	die	een	pensioenfonds	voor	zijn	mensen	oprichtte.	Dat	was	
ook typisch Henk: graag willen delen met anderen.  

'Henk was iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling stond. Niet alleen uit 
ijdelheid denk ik, maar omdat hij hart had voor de maatschappij en de organisaties waar  
hij zich als voorzitter voor inzette. Henk was een harde werker, een netwerker en een  
organisator. Vanuit zijn schildersbedrijf beschikte hij over een enorm netwerk. Hij onderhield 
nauwe contacten met het Zeister Bouwbedrijf Timmer, architect Leo Visser, loodgieter Kraan 
en bijvoorbeeld notaris Van Rhijn. De heren wisten elkaar te vinden als er opdrachten te  
vergeven waren en waren ook persoonlijke vrienden van elkaar. 

Family man met hart  
voor de maatschappij

Interview met Co van der Peijl

co Van der Peijl, 
zoon Van 

de oudste zuster Van 
HenK Van tellingen
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Frans Van tellingen, 
de Vader Van HenK
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Het ecHtPaar 
Van tellingen-Pul
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Henks grote steun en toeverlaat was zijn echtgenote Gé. Ze was een zeer toegewijde  
echtgenote	die	haar	man	altijd	vergezelde	naar	bijeenkomsten.	Hun	huwelijk	bleef	tot	hun	beider	 
verdriet	 kinderloos.	Henk	 en	Gé	 hadden	 een	 hechte	 band	met	 hun	 familie.	Gert,	 de	 zoon	 van	 
Gé's enige zus, was onder anderen hun grote lieveling. En als er wat te vieren viel, werden alle neven  
en	nichten	uitgenodigd.	Wat	dat	betreft	herinner	ik	me	Henk	als	een	echte	family	man.	Hadden	we	 
een	bakfiets	of	handkar	nodig?	Of	hadden	we	verf	nodig?	Dan	gingen	we	even	langs	bij	'ome	Henk'.'	

De vrouw achter Henk: Gé (Gijsje) Pul

Gijsje	Pul	werd	op	3	april	1915	geboren	in	Zeist.	Haar	vader	was	hoofd	van	de	Plantsoenen- 
dienst van de gemeente Zeist en het gezin woonde op de gemeentekwekerij aan de  
Choisyweg. Na de lagere school werkte Gé onder andere in een modewinkel aan de 

Slotlaan. Tijdens hun jeugd waren Ge en Henk al dik bevriend.  
Gé's	hobby	was	het	verfraaien	van	haar	woning,	die	er	altijd	piekfijn	uitzag.	Ze	besteedde	veel	
tijd	aan	zilver	poetsen.	De	vele	zilveren	miniaturen	die	ze	in	de	loop	der	jaren	uit	liefhebberij	
had verzameld, verdienden hierbij haar bijzondere aandacht. Net als haar man gold Gé als een 
zeer sociale en goede gastvrouw. Regelmatig nodigde ze mensen bij hen thuis uit. Ook was ze 
actief	in	de	vrouwenafdeling	van	de	Rotary.	

Na	het	overlijden	van	haar	man	bleef	Gé	zelfstandig	wonen	in	hun	huis	aan	de	Oude	Wouden-
bergse	Zandweg.	Ze	kreeg	twee	maal	een	herseninfarct	waarvan	zij,	na	revalidatie,	redelijk	
herstelde. Toen het, ondanks de goede hulp van de buren en goede vrienden, haar niet meer 
lukte	om	zelfstandig	te	blijven	wonen,	verhuisde	zij	naar	de	Mirtehof.	Daar	overleed	zij	op	  
7	december	1995	op	de	leeftijd	van	80	jaar.	
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Wat me bijstaat is dat Henk visie had op de toekomst en dus een goede planning had.  
Bovendien was hij een zeer ‘gezien’ man, omdat hij belangstelling toonde voor de  
Zeister	 gemeenschap	en	daarin	 constructief	 en	organiserend	actief	was.	Henk	en	Gé	 

hielden	van	gewone	gezelligheid.	Niet	 ingewikkeld	of	deftig	doen.	Henk	was	als	 lid	van	de	VVD	 
actief	in	de	politiek,	hij	werd	raadslid	en	ook	wethouder	van	Financiën.	Na	zijn	actieve	periode	in	 
de politiek was Henk op de zaterdag tussen 12.00 en 12.30 uur vaak in Figi te vinden, waar hij de  
Zeister zaken besprak met zijn oude vrienden uit de politiek: de gemeentesecretaris Timmer en de 
oud-wethouders De Goede en Fluitman. Het schaduw college.

Henk	 was	 ook	 een	 man	 van	 principes.	 Als	 wethouder	 Financiën	 heeft	 hij	 zijn	 termijn	 niet	 
afgemaakt	toen	zijn	fractie	hem	in	1966	afviel.	Dat	was	Henk	ten	voeten	uit.	Hij	legde	in	de	Raads-
vergadering	zijn	functie	neer;	deze	principiële	houding	bezorgde	hem	veel	prestige.

'Henk van Tellingen en mijn vader, Han van Rhijn, kenden elkaar door hun Zeister activiteiten 
en speciaal door het lidmaatschap van de Rotaryclub Zeist, die na de oorlog werd opgericht. 
Mijn vader was in 1946 benoemd tot notaris in Zeist en zowel hij als Henk profiteerden met 
hun ondernemingen van de welvaart die toenam na de oorlog. Mensen hadden wat te investe-
ren en beide heren verstonden de taal van het ondernemerschap.

De taal van het 
ondernemerschap

sander Van rHijn, 
oud-notaris en VanaF   
de jaren ‘70 tot 2005  

als Bestuurslid  
BetroKKen Bij de  

Van tellingen-Pul  
sticHting

Interview met Sander van Rhijn
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1966: HenK Van tellingen 
legt zijn Functie als 
wetHouder Financien neer. 
geFlanKeerd door 
gemeentesecretaris 
a.P. timmer en Burgemeester 
mr. a.P. KortHals altes 
(V.r.n.l.) 
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Henk	was	trots	op	de	maatschappelijke	positie,	die	hij	had	opgebouwd	met	zijn	bedrijf.	Hij	wilde	
het daarin ontstane vermogen bestemmen voor een goed doel. Henk en Gé hadden geen nakome-
lingen	en	om	te	voorkomen	dat	een	groot	gedeelte	van	hun	nalatenschap	naar	de	fiscus	zou	gaan,	
maakten zij gebruik van de mogelijkheid om hun vermogen uiteindelijk te bestemmen voor een 
goed doel. Hiervoor werd de Van Tellingen-Pul Stichting opgericht. Net als mijn vader heb ik Henk 
leren kennen via de Rotary. Het jaar dat Henk voorzitter van de Rotaryclub was, vroeg hij mij als 
secretaris. Het klikte tussen ons en ik bewonderde zijn visie en planning en wat hij deed met het 
Rode Kruis en de Hulpdienst.  
De Stichting Van Tellingen-Pul was bij leven van Henk en Gé niet operationeel; er werd nog geen Raad 
van Advies gevormd. Dat was wederom de wijsheid van de oprichters: niet bij leven bekend worden  
als begunstigers, niet als weldoeners de aandacht trekken. Na het vertrek van penningmeester Van 
Dijck kwam buurman Ton Hoogkarspel in het Bestuur van de Stichting. Na het overlijden van Henk 
bestond	het	Bestuur	verder	uit	Gé,	Wim	van	der	Snoek	(voorzitter)	en	mijzelf.	De	Stichting	is	dus	
pas echt operationeel geworden na de dood van Gé in 1995. Toen hebben we als bestuur de leden 
van de Raad van Advies aangetrokken; daarin hadden we een gelukkige hand. Janna Verbeek werd 
voorzitter	van	de	Raad	en	Paulo	Kalmijn	de	secretaris.	De	Raad	ging	voortreffelijk	aan	de	slag,	
onder meer door het opstellen van de normen, waaraan aanvragen moesten voldoen zodat van 
het	begin	af	aan	structuur	in	de	behandeling	kwam.	Het	gaf	grote	voldoening	om	organisaties	in	
Zeist	van	dienst	te	kunnen	zijn	met	een	financiële	impuls	om	een	hoger	niveau	van	functioneren	te	
bereiken, bijvoorbeeld door betere hulpmiddelen. Voor mij persoonlijk zat de meerwaarde vooral 
in het iets voor elkaar kunnen krijgen voor vrijwilligers in organisaties in zaken waar geen subsidie 
voor is.

Terugkijkend	meen	ik	dat	de	Stichting	is	gaan	functioneren	zoals	bedoeld.	Ik	ben	ervan	overtuigd	
dat	de	opzet	van	Henk	en	Gé	van	Tellingen	voor	Zeist	functioneel	is	geworden.	Zij	hebben	kunnen	
profiteren	van	mooie	kansen	en	het	resultaat	ingebracht	in	een	fonds	waar	Zeist	nu	van	profiteert.	
En hopelijk voor onbepaalde tijd.'  
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HenK Van tellingen 
in gesPreK met twee 
engelse rotarians 
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Het gezin Van tellingen 
met HenK oP scHoot 

Bij zijn moeder
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Henk	trouwde	op	24	februari	1938	in	Zeist	met	Gijsje	Pul	(roepnaam	Gé),	geboren	in	Zeist	
op 3 april 1915. 
 

In	 1953	 nam	Henk	 het	 schildersbedrijf	 over	 van	 zijn	 vader	 en	 bleef	 het	 voortzetten	 onder	 de	
naam	F.	van	Tellingen	en	Zoon.	De	zaken	gingen	goed	en	daarom	verhuisde	het	bedrijf	begin	jaren	 
zeventig	naar	de	Van	Reenenweg.	Eind	jaren	tachtig	verhuisde	het	bedrijf	naar	de	Kroostweg.	Henk	
nam	toen	afscheid	als	directeur.	

Henk van Tellingen overleed in Zeist op 23 oktober  
1988.	 Gé	 van	Tellingen	 stierf	 op	 7	 december	 1995,	
eveneens in Zeist. Ze liggen beiden begraven op de  
Algemene	 Begraafplaats	 aan	 de	 Woudenbergseweg	 
in	Zeist,	graf	A69.

Hendrik Evert van Tellingen (roepnaam Henk) werd geboren te Zeist op 16 maart 1913. Henk 
had drie zussen en woonde met zijn ouders aan de 2e Hogeweg 99. Henks vader Frans had een 
schildersbedrijf, waar Henk als jonge jongen in dienst kwam.  

Hendrik Evert van Tellingen
Biografie 
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Functies
• Lid van de gemeenteraad van Zeist (1953 – 1966)
•	 Wethouder	Financiën	van	de	gemeente	Zeist	(1962	–	1966)
•	 Lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	van	de	N.V.	Middenstandsbank	Zeist	(vanaf	1950)	
 In 1971 werd dit omgezet in de N.V. Ondernemersbank
• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. Ondernemersbank. 
 Deze bank ging op in de N.V. Slavenburg’s Bank
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van de N.V. Slavenburg’s Bank (tot medio 1980)
• Lid van de club Zeist van Rotary Nederland (1962 – ± 1988)
 - Secretaris (1967 – 1968)
 - Voorzitter (1975 – 1976)
• Lid van het bestuur van de Stichting Hulpdienst Zeist (± 1966 – ± 1981)
 - penningmeester (1972)
 - voorzitter (1972 - ± na 1981)
•	 Lid	van	het	bestuur	Nederlandse	Rode	Kruis,	afdeling	Zeist	(1968	–	1978)
 - vice-voorzitter (1968 – 1970)
 - voorzitter (1970 – 1978)
•	 Voorzitter	van	de	Bouwcommissie	voor	de	renovatie	van	de	Amandelhof,	vanaf	1981
• Voorzitter van een commissie van deskundigen ter voorbereiding van de bouw 
	 van	de	Nassau	Odijckhof,	een	verpleeg-	en	reactiveringscentrum,	uitgaande	van	de	
	 diaconieën	van	de	Hervormde	Gemeenten	van	Zeist	en	Driebergen-Rijsenburg.	

Onderscheidingen
• Drager van de erepenning van de gemeente Zeist (1981)
• Lid van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
• Paul Harris Fellow: onderscheiding van Rotary International; benoeming op 
 voordracht van de Rotaryclub Zeist wegens bijzondere verdiensten voor de Rotary.
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rotary Voorzitter 
rein aalten 
HeeFt zojuist de 
Paul Harris Fellow 
onderscHeiding

uitgereiKt aan 
HenK Van tellingen
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Om beide zaken te realiseren vormde Henk van Tellingen een comité met burgemeesters-
vrouw G.M. Stolk-Duetz, gemeentesecretaris A.P. Timmer en directeur J.H. van Lonk- 
huyzen van de Nieuwe Zeister Courant, waarin hij de doelstellingen besprak. Dit  

resulteerde begin jaren ’70 in de oprichting van zowel de Hulpdienst als de Stichting Welzijn  
Ouderen	Zeist.	Henk	van	Tellingen	financierde	persoonlijk	–	en	in	stilte	–	de	huisvesting	(aan	de	 
Kerkweg) en verdere benodigdheden.  

Toen er van 'vergrijzing' en 'grijze golf' officieel nog helemaal geen sprake was, had Henk van 
Tellingen al een zeer vooruitziende blik. Eind jaren '60, begin jaren '70 nam hij persoonlijk 
het initiatief om tot een min of meer gestructureerd 'ouderenbeleid' in Zeist te komen. Daar 
was – behalve het goede werk van de Hervormde Diaconie – toen nog geen sprake van. Van 
Tellingen voorzag de op handen zijnde demografische 'veroudering' van de Zeister bevolking 
en ook de wenselijkheid om ouderen zo lang mogelijk min of meer onafhankelijk te houden. 
Twee instrumenten stonden hem voor ogen: de Hulpdienst Zeist, om ouderen heel concreet 
hulp te kunnen bieden in alle voorkomende gevallen, en de Stichting Welzijn Ouderen Zeist, 
een overkoepelend orgaan dat maatschappelijk en politiek de belangen van de ouderen in 
Zeist zou kunnen behartigen. Tegenwoordig is de stichting bekend als Meander Omnium. 

Een vooruitziende blik
Hulpdienst en Rode Kruis
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maart 1979
oPening Van Het nieuwe 
rode Kruis geBouw. 
HenK wordt geFlanKeerd 
door wetHouder 
mr. j.j. PaarlBerg (recHts) 
en jKHr. g. KraayenHoFF, 
landelijKe Voorzitter 
Van Het rode Kruis 

Wars van hokjesgeest
Over zijn inzet voor maatschappelijke organisaties zegt Henk van Tellingen in een interview 
met	Bert	van	Nieuwenhuizen	 in	1972:	 'Ik	vind	het	prettig	en	belangrijk	om	actief	 te	zijn	 in	  
organisaties als de Hulpdienst en het Rode Kruis. Het is natuurlijk jammer en kenmerkend voor 
de tijd waarin we leven dat een organisatie als de Hulpdienst georganiseerd en geleid moet 
worden, dat de mensen blijkbaar niet in staat zijn om die diensten spontaan voor elkaar op te 
brengen. Misschien boeien deze zaken me ook wel zo omdat ze zo algemeen, zo voor iedereen, 
zo wars van hokjesgeest zijn. Als je die chronisch zieken met het Rode Kruis een weekje aan 
boord ziet gaan, maakt dat je warm en blij. En dan ben je dankbaar dat je eraan mee hebt 
kunnen werken dat die mensen dat kunnen meemaken.' 
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Huidig bestuurslid Gerard van 
Voorden maakte het echtpaar 
Van Tellingen-Pul zo’n twintig  
jaar	 intensief	 en	 van	 zeer	 
nabij mee: 'We ontmoetten elkaar  
aanvankelijk op sociaal maat-
schappelijke terreinen. Ik was  

directeur van het Hervormd verzorgingscentrum 
Mirtehof.	 Henk	 van	 Tellingen	 was	 directeur	 van	
zijn	 schildersbedrijf,	 maar	 had	 daarnaast	 een	  
grote belangstelling voor het plaatselijke ouderen- 
beleid. Besturen zat Henk in de genen. Hij wist 
van mijn verpleegkundige achtergrond en vroeg  
me daarom in 1976 als plaatsvervangend Kolonne  
commandant voor het Rode Kruis. Ook mijn  
beleid	 in	 de	 Mirtehof	 volgde	 hij	 met	 grote	  
interesse en zo ontstonden veel contacten ten  
gunste van het Zeister ouderenbeleid. De meer  
persoonlijke contacten werden intensiever toen 
Henk met de toenmalige burgemeester Stolk mij in 
1985 de Rotary Zeist binnenhaalde. 
In de laatste jaren van het leven van Henk en Gé 
heb ik het als een voorrecht ervaren dat ik hun  
vertrouwen kreeg om hen persoonlijk te begeleiden. 
Ik bewaar goede herinneringen aan dit echtpaar met 
een sociaal en warmkloppend hart voor de Zeister 
gemeenschap.' 
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Het Voormalige woonHuis Van HenK en gé Van tellingen 
aan de oude woudenBergse zandweg 42, zeist. 

Het Huis was ontworPen door arcHitect leo Visser; 
de tuin was aangelegd door de Heer Pul, de Vader Van gé.
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1965/1966: wetHouder Van tellingen wordt in Het  
zeister gemeenteHuis Voorgesteld aan Koningin juliana.
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Het Bestuur van de Stichting hanteert een aantal criteria die door de jaren heen nagenoeg 
ongewijzigd	zijn	gebleven.	Een	belangrijke	voorwaarde	is	dat	het	initiatief	een	meerwaar-
de	heeft	voor	(delen	van)	de	Zeister	gemeenschap.	Vrijwilligerswerk	speelt	doorgaans	een	

grote	rol	en	activiteiten	voor	kwetsbare	groeperingen	hebben	een	streepje	voor.	Een	gift	van	de	
Van Tellingen-Pul Stichting is vaak net dat duwtje in de rug dat verenigingen nodig hebben om een 
project van de grond te trekken. 
 
In	de	afgelopen	vijftien	jaar	is	menig	project	in	de	gemeente	Zeist	van	de	grond	gekomen	dankzij	
een bijdrage van de Van Tellingen-Pul Stichting. Een kleine opsomming: speeltoestellen voor basis-
scholen, instrumenten voor muziekkorpsen, opleidingsmaterialen, meubilair voor de inrichting van 
gerenoveerde	ruimtes,	internetcafés,	bijdragen	aan	aangepaste	transportmiddelen	en	geluid-	en	
lichtinstallaties voor theatergezelschappen. 
 
Verenigingen krijgen twee keer per jaar de kans om een aanvraag in te dienen: vóór 1 april en vóór 
1 oktober.

Tijdens hun leven hebben Henk en Gé van Tellingen bepaald dat hun vermogen na hun  
overlijden ten goede moest komen aan activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied 
in Zeist. Hiertoe richtten zij de Van Tellingen-Pul Stichting op. Na het overlijden van het  
echtpaar is het fonds in 1997 actief geworden. 

Van Tellingen-Pul 
Stichting

Cultuur 32 %
EduCatiE 23 %
SoCiaal/
maatSChappElijk  45 %

Bestemming van de 
toezeggingen van

2005 t/m 2012
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Stichting Vrienden van De Berk spant zich in om met sponsorgelden concrete projecten te 
realiseren voor de kinderen van Kindercentrum De Berk. 

In oktober 2012 diende de vriendenstichting een aanvraag in bij de Van Tellingen-Pul Stichting 
voor sponsoring van een aantal touchscreens. Jaap Bax, bestuurslid van de vriendenstichting: 
'De kinderen van De Berk kunnen niet praten, maar hebben wel veel te vertellen. Om echt mee 
te doen, contact te maken, is het belangrijk te zoeken naar mogelijkheden waarmee ieder 
kind	zich	een	beetje	verstaanbaar	kan	maken.	Computers	en	speciale	software	kunnen	hierbij	
helpen. Door hun verstandelijke beperking kunnen de kinderen niet de link leggen tussen de 
beweging	van	een	muis	en	de	cursor	op	het	scherm.	Touchscreens	zijn	hiervoor	de	oplossing!'	
De aanvraag werd gehonoreerd. Bovendien, omdat de aanvraag van De Berk de 500e aanvraag 
is sinds de oprichting van de Van Tellingen-Pul stichting, ontving de stichting ter gelegenheid 
van het verschijnen van dit boek een cadeaucheque. 
Kindercentrum	De	Berk	van	Reinaerde	te	Zeist	biedt	professionele	zorg	en	dienstverlening	aan	
kinderen	met	een	ontwikkelingsachterstand,	ernstige	verstandelijke	handicap	of	meervoudige	
handicap. Kindercentrum De Berk biedt dagbesteding, BSO en vakantieopvang.
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Christelijke Gymnastiekvereniging Mars is een typisch Zeister turnvereniging met zo’n 185 
leden. In het verleden ontving de vereniging drie keer een bijdrage voor een nieuw toestel.  

Voorzitter Elma Colenbrander: 'Om sporten voor zoveel mogelijk kinderen en volwassenen  
mogelijk te maken, vragen wij een bescheiden contributie. Het voordeel is dat we daardoor heel 
toegankelijk	zijn.	Het	nadeel	is	dat	we	geen	rijke	club	zullen	worden.	Maar	we	hebben	af	en	toe	
nieuw	materiaal	nodig.	De	afgelopen	tien	jaar	hebben	we	drie	keer	een	bijdrage	voor	een	toestel	
aangevraagd bij de Van Tellingen-Pul Stichting. Al die aanvragen zijn gehonoreerd. Daar zijn we blij 
mee!	Turntoestellen	zijn	heel	duur,	vooral	omdat	ze	heel	veilig	moeten	zijn	en	jarenlang	door	veel	
mensen	worden	gebruikt.	Het	is	fijn	dat	Zeist	een	dergelijk	fonds	heeft	dat	financiële	hulp	geeft	
aan Zeister verenigingen.'
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Muziekvereniging Voorwaarts stelt plezier maken bij het musiceren centraal. Het repertoire 
van het harmonieorkest, opgericht in 1921, is zeer gevarieerd en bestaat o.a. uit klassieke,  
pop,	film-	en	musicalmuziek	alsook	originele	harmonie-composities.	

 
Rosa Cretier: 'Onze vereniging doet muziekprojecten op Zeister basisscholen. Hierbij maken we  
gebruik	 van	 oefeninstrumenten.	Toen	we	 in	 2010	 toe	waren	 aan	 een	 aantal	 nieuwe	 oefeninstru- 
menten,	waren	we	blij	verrast	met	een	gift	van	de	Van	Tellingen-Pul	Stichting.	 In	2012	mochten	
we	een	nieuwe	dwarsfluit	aanschaffen	voor	een	leerling	die	is	voortgekomen	uit	het	muziekproject	
(Wind	Kracht	6).	Mede	dankzij	deze	bijdrage	kunnen	wij	het	muziekproject	continueren.	Het	geeft	
kinderen de kans om een muziekinstrument te leren bespelen, samen muziek te leren maken, zonder 
dat	het	de	ouders	een	flink	bedrag	kost	om	een	instrument	te	kopen.'		
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Aanvragen in de periode 1997 t/m 2012
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Overzicht van leden van het Bestuur en de Raad van Advies van de Van Tellingen-Pul Stichting

Bestuur 1997 – 1998 W.M.J. van der Snoek
 1997 – 2003 M.A. van Rhijn
 1997 – 2009 A. Meijaard
 1998 – 2012  M.M. Elings- van Hooidonk
 1997 – 2011 C.J. Hoeksma-Dill
 2008 – 2012 R.H. van der Schoot
 2009 – 2012 J. Bosman

Raad van Advies 1997 – 2006 J. Verbeek – Stapersma
 1997 – 2010 P. Kalmijn
	 1997	–	2010	 N.A.	Streefkerk	–	Stemerding
 1997 – 2000 C.M. Wortmann – Kool
 2000 – 2006 M. van Baal
 2006 – 2010 L. van Dijk
 2004 – 2012 M.J. Wieringa
 2007 – 2012 H.M.C. Hulsebosch
 2009 – 2012 K. Burgman-Fieren
 2010 – 2012 G.A. van Voorden

Samengaan van Bestuur Voorzitter R.H. van der Schoot 
en Raad van Advies Penningmeester  J. Bosman
 Secretaris K. Burgman-Fieren
Bestuur Leden M.M. Elings-van Hooidonk 
(per 1 januari 2013)  G.A. van Voorden
  H.M.C. Hulsebosch


