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Al uw gemeentenieuws
in het hart van
deze krant

Ooievaar gered
WESTBROEK - Een ooievaar
in het welbekende nest op de
Kerkdijk raakte vrijdag 16 juli
in moeilijkheden. Het dier was
verstrikt geraakt in een touw
om haar poot en kon daardoor
niet meer van het nest wegkomen. De brandweer werd
gewaarschuwd om met een
ladderwagen te proberen de

Tekenles
kinderen
BILTHOVEN - Vanaf dinsdag 7
september zijn er weer kinderteken en schilderlessen door Margot Janssen bij de Toverboom.
Plaats: Prins Hendriklaan 107 te
Bilthoven. Voor informatie: 0302288511, of 06-28349050. Kijk
op: www.detoverboom.nl

situatie op te lossen.
De ooievaar liet zich gelukkig
makkelijk helpen en na een
kwartiertje was het touw verwijderd. Hij werd door twee
mannen naar beneden gehaald, waar het touw werd verwijderd. De ooievaar kon weer
vrijuit vliegen.
FOTO: PAUL VAN OMMEREN/FIRSTPHOTO.NL

Kijkje in keuken

Fietstochten
van ‘t Fietsgilde
REGIO - Fietsgilde ‘t Gooi
rijdt zaterdag 31 juli de dagtocht ‘Plassengebied’ en
woensdag 4 augustus de
middagtocht ‘Natuurbrug’.
Beide tochten starten op de
Kerkbrink Hilversum (Museum), Plassengebied om
10.00 uur en Natuurbrug om
13.30 uur. Meer informatie,
zie www.fietsgilde.nl

Wandel in de sporen
van Napoleon
AUSTERLITZ - Op zondag 1
augustus start om 14.00 uur
een wandeling door de boswachterij Austerlitz. Dat is
nog maar iets ouder dan 200
jaar. Van die begintijd zijn
nog vele tekens te zien. We
gaan naar de geschiedenis
op zoek. Start om 14.00 uur
vanaf het hek aan de Woudenbergseweg. Kosten: 2,00
euro, kinderen 1,00 euro.

Scheiden?
www.scheidingsmakelaar.nl
06 22 750 867

KLIK & LEES
Altijd al eens willen rondlopen in het gemeentehuis? Dat kan deze zomer, voorzien van deskundig commentaar.
DOOR COLIN VAN DER BEL

Tip!

Voor uniek
woonaanbod

www.huislijn.nl

BILTHOVEN - Gemeente
De Bilt organiseert in samenwerking met Stichting
Dag van de Ouderen deze
zomerperiode drie rondleidingen door het gemeentehuis.
De

rondleidingen worden gegeven door Dhr. Beesemer,
oud-wethouder van De Bilt.
Vorige week dinsdag was de
eerste inleiding.
Hij vertelt de belangstellenden
alles over het hart van het gemeentelijk bestuur.
Hierdoor konden de ouderen
een kijkje in de keuken ne-

men van de plaats waar beslist
wordt over de gemeentelijke
aangelegenheden.Vorige week
dinsdagmorgen vond de eerste
rondleiding plaats.
Daarbij heette wethouder Mittendorff allen die interesse
toonden in het gemeentebestuur welkom.
Dat deed hij in de oude raadzaal
van gemeentehuis Jagtlust.
Tijdens de rondleidingen zullen
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de bezoekers ook kort stilstaan
bij de expositie in de Traverse,
de eerste twee keer is dat een
expositie van de Fotoclub De
Bilt.
Op 24 augustus is het een expositie van BeeKk. De rondleiding
eindigt in de Mathildezaal.
De twee volgende rondleidingen zullen zijn op 10 en 24 augustus.
Ze beginnen om 10:00 uur.

Dronkaard rijdt
ANWB-paal omver
in De Bilt
www.biltschecourant.nl

KLIK & LEES

Klappen bij
verkeersruzie
afslag A28
www.biltschecourant.nl

Expositie voor goed doel
DOOR ANNEKE ISEGER

DE BILT – In De Bilt was het
zondagmiddag 25 juli rustig en
stil, uitgezonderd in één pand:
in galerie Gewoon Mooi aan de
Hessenhof vond een bijzonder
drukbezochte opening van een
expositie met werk van Rita
Camphuijsen plaats, die muzikaal omlijst werd door Afrikaanse muziek. Maar liefst
zes Biltse musici brachten
op onder meer djembés
en balafonen opzwepende
muziek ten gehore. Het waren klanken die bij de expoRita Camphuijsen met haar bijna
twee maanden oude kleindochtertje Myrthe voor een schilderij met
zebra’s.
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sitie pasten, want een groot deel
van Rita’s tentoongestelde werk
staat in het teken van Afrika.
“Naar aanleiding van een documentaire over een weeshuis
in Afrika, heb ik een reis naar

Camphuijsen
exposeert in
Gewoon Mooi
Swaziland gemaakt en onder
meer dit weeshuis bezocht. Ik
verloor onmiddellijk mijn hart
aan Afrika; het resultaat van
al mijn indrukken is een reeks
olieverfschilderijen, waarvan
een deel van de opbrengst naar

Young Hero gaat, een project
ter bescherming van kwetsbare
weeskinderen in Swaziland.”
Op de dag van de opening vierde deze begaafde kunstenares
tevens haar 55ste verjaardag.
“Ik vind het een eer om te mogen exposeren in de galerie van
Els van Stratum,” zo vertelde
zij in haar openingstoespraakje.
Naast de prachtige schilderijen
van Rita Camphuijsen zijn er
tot en met zaterdag 28 augustus
keramische beelden van Mieke
de Vries te bewonderen. Het
adres van galerie Gewoon Mooi
is Hessenhof 13 in De Bilt, geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur,
en zaterdag van 11.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
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