
‹ www.Biltschecourant.nl Biltsche Courant · woensdag 2 juli 2014 · 20

In de Waterlinies, op en 
rond forten, kastelen 
en in vestingsteden, 
kan men genieten van 
een scala aan culinaire 
mogelijkheden.

FORTEN - Geniet van een 
goede lunch of een smake-
lijk diner in een van de vele 
restaurants. Rust uit op een 
van de terrassen tijdens een 
fiets- of wandeltocht langs 
de forten, bestel een pick-
nickmand of neem deel aan 
een workshop Linieworst 
maken. Wil men liever een 
high tea? Alles is mogelijk 
en dan ook nog eens in een 
mooie, groene en cultuur-
historische omgeving. Proef 
de Linie biedt in juni en juli 
een bijzondere aanbod zoals 
proeverijen, streekmarkten 
of een zomeravond barbe-
cue.
Forteiland Pampus heeft 
schitterende oevers met de 
mooiste uitzichten. De tocht 
van Muiden naar Pampus 
duurt ongeveer 25 minuten. 
Geniet vanaf het dek van 
een weids uitzicht over het 
IJmeer. Op het forteiland 
kan men eten in het Pampus 
Paviljoen of zelf een pick-
nickmand samenstellen. Op 
diverse zondagochtenden in 
juni en juli kan men ontbij-
ten en rondwandelen op Fort 
Nieuwersluis (vlakbij Breu-
kelen). Fort Vechten (Bun-
nik) verkoopt streekproduc-
ten uit de Kromme Rijn. De 
Antoniahoeve in Schalkwijk 

is de plek voor een high tea 
met prachtige tuinen en 
terrassen. Tevens kan men 
hier met een workshop zelf 
(Linie)worst maken en Hou-
tens bier proeven. Op 12 en 
13 juli is men welkom in het 
paradijs de Wielegaard (Zij-
derveld) langs de Diefdijk. 
Betuwse Stromen (Enspijk) 
biedt arrangementen langs 

de Linge, zoals lunchen en 
kanovaren of een boottocht 
over de Linge met onbeperkt 
pannenkoeken eten. De 
Taveerne naast KunstFort 
Asperen (Acqouy) is omge-
toverd tot een heerlijke plek 
voor een lunch, diner, buffet 
of borrel. De Taveerne heeft 
de uitstraling van een grand 
café op de meest pittoreske 
locatie van de gemeente 
Geldermalsen. Ook zijn er 
goede restaurants op Fort 
Diemerdam (Diemen), Fort 
aan de Klop (Utrecht), Werk 
aan het Spoel (Culemborg), 
Geofort (Herwijnen), Fort 
Vuren (Vuren), Slot Loe-
vestein (Poederoijen) en Fort 
Altena (Werkendam). Kijk 
voor alle culinaire moge-
lijkheden en openingstijden 
op www.proefdelinie.nl. 
De zondagmiddagen in juli 
en augustus worden lazy 
Sunday afternoons dankzij 
‘Zomer vol verhalen’. Op 
diverse forten en groene lo-

caties, o.a. op forten rondom 
Utrecht, brengen vertellers 
bijzondere, spannende, mys-
terieuze of ontroerende ver-
halen tot leven. Van 7 t/m 14 
september kan het publiek 
genieten van theater, films, 
beeldende kunst en muziek 
tijdens het Fortenfestival. 
Op een aantal locaties wordt 
een buitenbioscoop inge-

richt en worden bijzondere 
films zoals Intouchables en 
Oscarwinnaar 12 years a 
slave vertoond. Op zaterdag 
13 en zondag 14 september 
zijn staan de activiteiten 
op veel forten in het teken 
van het Open Monumenten 
Weekend. 
Het volledige programmaop 
www.forten.nl.

Culinaire hoogstandjes rond de forten

‘Proef de Linie’ (of ‘bunkeren op forten en waterlinies) biedt in juni en juli een bijzonder aanbod zoals proeverijen, 
streekmarkten en gezellige lunches in de buitenlucht. Een scala aan culinaire mogelijkheden wordt de liefhebber geboden en 
er zijn tal van locaties om te kiezen.

een zomer vol 
verhalen en 
terrasgenot 
rondom de forten

Waterlinies
Een gracht om een kasteel, een singel om een stad: het 
gebruik van water als middel om land te beschermen gaat 
ver terug in de tijd. Ook bij de Waterlinies was water hét 
wapen tegen de vijand. Waterlinies zijn oer-Hollandse 
verdedigingswerken die vertrouwden op “inundatie”: het 
onder water zetten van laaggelegen polderland. Een slim 
systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen kon 
deze opzettelijke overstromingen bewerkstelligen. 

Bee High Tea
GROENEKAN – Op zondag-
middag 6 juli houdt imker 
Sonne Copijn een Bee High 
Tea op het landgoed Welge-
legen in Groenekan. Tijdens 
deze High Tea vertelt zij 
op boeiende wijze over het 
leven van de bijen en hun 
bijzondere betekenis voor 
de natuur. Daarna trekt ie-
dereen imkerpakken aan en 
wordt er in een volk geke-
ken. ‘’Laat u verrassen door 
hun schoonheid en organi-
satie, en kom genieten van 
heerlijke hapjes, met dank 
aan onze nijvere bijen!’’ 
Voor informatie en aanmel-
ding: www.bijen-en-bedrijf.
nl.

Mooie opbrengst 
benefietconcert 
DE BILT – Het benefietconcert 
dat Andrea Hessing en Paul 
Deneer zondag 22 juni in 
de Patioschool hebben ver-
zorgd, heeft voor de Stich-
ting Hulpgoederen Syrië een 
opbrengst van 1100,- euro 
opgeleverd. “En dat terwijl 
de zaal helaas niet vol was”, 
aldus Andrea. “Het concert 
zelf liep gesmeerd, dankzij 
de deskundige presentatie 
van Cees Grimbergen en 
de medewerking van floor-
manager Toon Hesp. Ik wil 
hierbij graag alle bezoekers, 
gulle gevers, vrijwilligers en 
sponsor Plus heel hartelijk 
bedanken, mede namens de 
stichting.”
Zie ook www.hulpsyrie.
com

Reisje Polen    
voor bijna niks
MAARTENsDIjK - Welke in-
woner van De Bilt heeft zin 
in een weekje Polen? De 
gemeente onderhoudt al ja-
ren een stedenband met het 
Poolse plaatsje Miescisko. 
In september gaat een groep 
Biltenaren weer naar het 
oosten. Er is nog plek voor 
een handjevol enthousiaste-
lingen om mee te reizen. Het 
bezoek is van 4 tot en met 9 
september.  
De kosten vallen mee. Het 
vervoer is met eigen auto. 
Mensen reizen met elkaar 
mee en de reiskosten wor-
den gedeeld. Slapen doen de 
Biltenaren bij gastgezinnen. 
De reis wordt georganiseerd 
onder de paraplu van de 
Stichting Razem.
Het vertrek naar Polen is 
donderdag 4 september. Alle 
Nederlandse gasten worden 
aan het eind van de middag 
opgehaald door gastgezin-
nen. Vrijdag en zaterdag zijn 
er excursies gepland. Maan-
dag staat een reisje naar Po-
znan op het programma. Po-
znan is één van de grootste 
steden in West-Polen. Zon-
dag 7 september is de markt. 
Daar worden de spullen 
verkocht die eerder in Ne-
derland zijn ingezameld. 
De opbrengst van de markt 
wordt dinsdag 9 september, 
voor het vertrek naar Ne-
derland, overhandigd aan 
de voor het gekozen project 
verantwoordelijke. Meerei-
zen? Bel of mail Jean Rijk-
sen, 06 - 29068703  jeanr@
scarlet.nl

CuLTuuR DE BILT

Rita wint twee keer een prijs
De Biltse kunstenares 
Rita Camphuijsen was in 
april al winnares van het 
‘Kunstwerk van de Week’ 
met een portret van 
haar moeder, en nu is ze 
wederom door bezoekers 
van de site van Exto als 
beste uitverkoren.

door Anneke Iseger

DE BILT - In het kader van 
Vaderdag was het thema 
ditmaal ‘Vader’. Zij leverde 
geen portret van haar va-
der in, van wie ze overigens 
ook een prachtig schilderij 
maakte, maar koos uit haar 
collectie het werk dat ze een 
jaar geleden schilderde van 
haar zoon Erik en pasgebo-
ren kleinzoon Xavi. 
Rita: “Je ziet dat Erik een 
intensief contact heeft met 
Xavi. Dat mooie gevoel van 
aandacht en herkenning 
wilde ik vastleggen. Bij al 
mijn portretten vind ik de 
lichtval en de natuurlijke 
achtergrond belangrijk. In 
april heb ik gewonnen met 
een schilderij van mijn 
moeder. Toen was het thema 
Lente, en ik schilderde haar 
tegen de achtergrond van de 
bloesemboom waarop ze he-
lemaal verliefd is.’’ 
Rita schildert ook portretten 
in opdracht. ‘’Dan ga ik mij 
helemaal inleven in die per-
soon. Ik wil zoveel mogelijk 
over de geportretteerde we-

ten, zodat ik als het ware in 
de huid van die persoon kan 
kruipen. Als ik een portret 
schilder, dan komt die per-
soon tot leven.’’ 

Geen vetpot
Om op de site van Exto recla-
me voor zichzelf te maken, 

moet de kunstenaar ‘credits’ 
kopen. Wie het ‘Kunstwerk 
van de Week’ wint krijgt, 
naast naamsbekendheid, 
een aantal  credits. ‘’Dat is 
mooi meegenomen, want 
schilderen is geen vetpot!’’ 
Het winnende schilderij 
hangt uiteraard bij haar 

zoon thuis, maar dit portret 
en ook vele andere zijn op 
haar website te bewonderen. 
Rita heeft periodes gekend 
waarin ze Afrikaanse tafe-
relen of muzikanten schil-
derde. ‘’Momenteel schilder 
ik vooral kinderen tijdens 
hun spel in de omgeving 
waarin ze opgroeien.’’ 
Heel vertederend is het werk 
van kindertjes op een zebra-
pad, dat op de hoofdpagina 
van haar website staat. 
Rita heeft een eigen ruimte 
in AmbachtAteliers, waar 
ze tevens cursussen geeft.

Rita Camphuijsen met het door haar geschilderde portret van kleinkinderen Myrthe en Xavi. 
“Momenteel schilder ik vooral kinderen tijdens hun spel in de omgeving waarin ze opgroeien.’’

Rita heeft weer plaats voor deelnemers aan de avond-
cursus ‘Kom uit de Verf’ en de cursus Vrij Schilderen. 
Voor informatie: camphuijsenart@gmail.com, 06-
44898554 of www.camphuijsen-art.nl. Exto is de naam 
van de website en online gemeenschap van kunstenaars 
(www.exto.nl). Op deze site staat een divers aanbod van 
kunst, kunstenaars, galeries en exposities. 


