
ud-zuilen journaa 

nummer 2, juni 1995 

Het tweede nummer van het Oud-Zuilen Journaal staat weer vol informatie 
over ons dorp. In het weekend van 24 juni a.s. tonen verschillende kunste
naars op diverse lokaties in ons dorp hun werk. De werkgroep buurtpreventie 
geeft de stand van zaken van het project buurtpreventie en de werkgroep 
verkeer, groen en speelvoorzieningen doet verslag van de schoonmaakactie 
en de dorpsschouw. Verder onder andere een terugblik op de overhandiging 
van het hek van Groenhoven en aandacht voor de open dagen van de 
Nederlands Hervormde Kerk en voor de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen, 
Heeft u een leuk nieuwtje te melden of wilt u reageren op een artikel in deze 
nieuwsbrief? Neem dan contact op met de redactie. 

KUNSTMANIFESTATIE 

In het weekend van 24 en 25 juni 
a.s. vindt er van 1 2.00 tot 1 7.00 
uur op diverse locaties in het dorp 
een grote kunstmanifestatie plaats 
van verschillende kunstenaars. Op 
het schoolplein is een kunstmarkt 
opgesteld. Op Zuijlenburgh zijn de 
kelders en tuin ingericht met uit
eenlopende werken. In het koets
huis van het Regthuys exposeren 
leden van het Grafisch Atelier 
Maarssen en in galerie 'De Blauwe 
Oven' treft u werk van de Maars-

sense Kunstschilders. Verder tonen 
elf bewoners van Oud-Zuilen hun 
kunst in eigen huis. 
In de bijgesloten folder vindt u een 
overzicht van de exposities. 



Slot Zuylen 
Van 25 juni tot en met 10 septem
ber organiseert Galerie Tabula Rasa 
uit Breukelen in samenwerking met 
de Vereniging van Vrienden van het 
Museum Slot Zuylen een tentoon
stelling in Slot Zuylen. De 51 he
dendaagse beeldend kunstenaars, 
die deelnemen aan de expositie, 
wonen en/of werken allen in de 
directe omgeving van de Vecht en 
Angstel. Zij tonen ieder één kunst
werk. 
De grote diversiteit aan disciplines 
zorgt voor een gevarieerde tentoon
stelling, waarin de bezoeker kan 
ervaren wat er anno 1995 in de 
Vecht- en Angstelstreek aan beel
dende kunst wordt gemaakt. 

~Ua buia 

" R a s a 

De kunstwerken worden niet alleen 
in het slot, maar ook op de binnen
plaats en in de tuin van het slot 
opgesteld. De tentoonstelling is te 
bezichtigen op dinsdag, woensdag, 
donderdag, zaterdag en zondag van 
13.00 - 17.00 uur. De toegangs
prijs bedraagt f 5. 

U kunt een bezoek aan de tentoon
stelling combineren met een rond
leiding door Slot Zuylen. Tot 15 
september vinden er rondleidingen 
plaats op dinsdag t /m donderdag 
om 11.00-13.00-14.00-15,00-

1 6,00, op vrijdag om 1 1.00 en op 
zaterdag om 14.00-15,00-16,00 
en op zondag om 13,00-14,00¬
15,00-16.00, De prijs is ƒ 7 voor 
volwassenen en f 4 .00 voor kinde
ren. 
Een gecombineerd kaartje voor een 
rondleiding door het slot en een 
bezoek aan de tentoonstelling kost 
f 9. 
De theeschenkerij is geopend op 
museumtijden. 

OPEN DAG NH-KERK 

Op zaterdag 8 juli en 5 augustus 
a.s. is de Nederlands Hervormde 
Kerk aan de Dorpsstraat van 10,00 
- 16.00 uur te bezichtigen. Tijdens 
die gelegenheid zal het orgel uit 
1894 bespeeld worden. Ook koper
blazers zullen muziek brengen. Om 
11,00 en 14.00 wordt een rondlei
ding door de kerk, gecombineerd 
met een rondleiding door Slot Zuy
len, gegeven. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij de heer 
Van der Teems, telefoon 030-441¬
747. 

De kerk heeft een Vereniging vrien
den van de kerk te Oud-Zuilen. 
Deze vereniging stelt zich ten doel 
het in stand houden van de kerk als 
monument voor kerkelijke eredien
sten en andere kerkelijke en cultu
rele activiteiten (huwelijksinzege
ningen, concerten, vergaderingen). 
Het lidmaatschap van deze vrien
denkring kost f 25 per jaar. 
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Belangstellenden kunnen zich als lid 
opgeven bij de heer H.L. Bonouvrie, 
Bogotadreef 7, 3563 GP Utrecht, 
telefoon 030-627863. 

SCHOONMAAKACTIE 

Onder het motto "ergert u zich 
ook zo aan dat rondslingerende 
afval, een beter milieu begint bij 
jezelf" organiseerde de werkgroep 
Verkeer, Groen en Speelvoorzienin
gen op zaterdag 22 april j . l . een 
grote schoonmaakactie in Oud-
Zuilen. 
Zo'n 15 bewoners hebben in groe
pjes tientallen zakken afval uit bos, 
berm, slootkant, perk en heg ver
wijderd. Dit resultaat overtrof he

laas de meest voorzichtige schat
t ing. De volgende keer moeten er in 

elk geval meer vuilniszakken wor
den aangeschaft. 
Misschien is het de trouwe wande
laars in het dorp ook opgevallen. 
De beide hekken aan de Groene
weg hebben hun oorspronkelijke 
wit te kleur weer terug. De schoon
maakploeg kijkt terug op een in 
meerdere opzichten geslaagde 
ochtend. Niet alleen is het dorp 
weer wat schoner geworden, de 
(hernieuwde) kennismaking met 
dorpsbewoners leert dat er veel 
aardige mensen in ons dorp wonen. 
De reacties van deelnemers en 
dorpsbewoners tijdens en na afloop 
hebben de werkgroep in elk geval 
overtuigd van het idee volgend jaar 
weer een schoonmaakactie te 
organiseren. Deze zal tijdig en "niet 
verstopt tussen de folders" worden 
aangekondigd, zodat de opkomst 
enorm zal zijn! 

Of het al dan niet een vervolgactie 
op onze schoonmaakactie is weten 
we niet, maar in elk geval hebben 
bewoners van het plein aan de 
Laan van Zuyienveld en Vechtzijde 
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op Koninginnedag gezamenlijk hun 
perk gespit. Waarvan acte! 

Namens de werkgroep Verkeer, 
Groen en Speelvoorzieningen, 
Hans Spierenburg en Wilma van 
den Berg. 

DUIZEND OGEN, OOK IN OUD-ZUI
LEN...? 

Al enige jaren willen verschillende 
gemeentelijke afdelingen in Maars
sen de dienstverlening aan de bur
gers verbeteren. Een prima zaak. 
Zo'n initiatief is de '1000-ogen-
ploeg'. Met name de Diehst ruimte
lijke ontwikkeling en beheer wil in 
één keer in een bepaald deel van de 
gemeente achterstallig klein onder
houd aan verschillende voorzienin
gen wegwerken. Onze werkgroep 
verkeer, groen en speelvoorzie
ningen is in januari actief hierop 
ingesprongen. 

Hoe ging dit in zijn werk? 
Na oriëntatie op opzet en aanpak 
van de 1000-ogenploeg besloten 
we tot het houden van een voor-
schouw. Oud-Zuilen werd opge
deeld in vier stukken. Werkgroeple
den en enige tamelijk willekeurig 
gevraagde medebewoners inspec
teerden een deel van het dorp. We 
letten hierbij ondermeer op weg-, 
trottoir- en bermonderhoud, groen, 
borden, straatmeubilair, verkeers
voorzieningen en verlichting. Uit de 
vier lijsten stelden we een grote 

lijst samen. Deze lijst bevatte zo'n 
veertig aandachtspunten! 

Voorzien van deze lijst stapten we 
op 18 januari de eigenlijke dorps-
schouw in. Een algemene oproep 
hiervoor verscheen in de VAR. Eni
gen'van u versterkten spontaan de 
twee uur durende ' inspectie'-tocht 
door het dorp. Dit maal dus in aan
wezigheid van enige ambtenaren. 
De eerder gemaakte lijst blijkt uit te 
groeien tot een lijst met ongeveer 
60 kleine en grote aandachtspun
ten. 

Toegezegd wordt dat de meeste 
punten op korte termijn door de ge
meente verbeterd gaan worden. 
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Acht punten blijken meer tijd te 
vragen. Hiervoor zijn nog weer 
andere diensten nodig of ze vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Zeven punten blijken 
niet gerealiseerd te gaan worden. 
Het zijn punten waar de verkeers
dienst aan te pas moet komen 
en/of betreffen groot onderhoud 
aan stukken rijweg of trottoir. 

Wat zijn nu de resultaten? 
Vanaf eind februari tot begin april 
is de gemeente aan de slag ge
gaan. De vele kleine verbeteractivi
teiten zullen u, zeker als wande
laar, niet ontgaan zijn. Begin maart 
hebben we als werkgroep een na
schouw gehouden. 

Wij zijn tevreden over de bereikte 
resultaten en de wijze waarop er 
met de 1000-ogenploeg is samen
gewerkt. We laten dit ook aan de 
gemeente schriftelijk weten. 
In deze brief maken we ook mel
ding dat een aantal afgewezen pun
ten alsnog voor verbetering in 
aanmerking dienen te komen. Het 
betreft stukken berm, die vaak een 
modderpoel zijn en ook trottoirs, 
die ons inziens broodnodig opnieuw 
betegeld moeten worden. De aan
leg van een voetpad tussen bus
halte en het dorp lijkt ons eveneens 
noodzakelijk. Ook vragen we aan
dacht voor de algehele bestrating in 
de Dorpsstraat. Door veie repara
ties eerder een sleetse lappendeken 
dan een veilige en bij Oud-Zuilen 
passende straat. 

Tenslotte, we hebben ook gekeken 
naar onze werkwijze. Hoe kan een 
en ander verbeterd worden voor 
een volgende keer? Belangrijk is het 
dan om beter zicht te krijgen op de 
punten waarop gelet kan worden 
en die ook in alle redelijkheid van 
de gemeente gevraagd kunnen 
worden. Mogelijk nog belangrijker 
in het geheel is het tijdig en op de 
juiste wijze betrekken van meer 
bewoners bij de voorschouw, de 
eigenlijke schouw en de naschouw. 
Enige actieve ogen meer, ons dorp 
telt per saldo 452 paar ogen, zullen 
de resultaten het volgend voorjaar 
verder kunnen verbeteren. Hierover 
zullen wij u dan ook tijdig informe
ren en hiertoe uitnodigen. 

Mogelijk heeft u nu al ideeën en/of 
vragen over de 1000-ogenploeg? 
Hiermee kunt u nu al terecht bij de 
leden van de werkgroep. 

Namens de werkgroep verkeer, 
groen en speelvoorzieningen, 
Paul Wilke. 

'WIJKAGENT' 

Even voorstellen; onze 'wi jkagent ' 
J.C. (Kees) van de Kaa, 



geboren 8 april 1960 in Ede. 
Woont nu met zijn gezin in Maars-
senbroek. Sinds 1989 werkt Kees 
van de Kaa bij de politie, aanvanke
lijk bij de mobiele eenheden en 
sinds april 1995 als lid van de 
geüniformeerde dienst. Naast zijn 
dagelijkse werkzaamheden is Van 
der Kaa taakaccenthouder voor 
bijzondere wetten voor de wet wa
pens en munitie. 

Van der Kaa is werkzaam vanuit 
het wijkteam Bloem te Breukelen. 
Daar is hij ook bereikbaar aan de 
Dannestraat 3a te Breukelen, tele
foon 03462-61455 of na 17.00 
uur 03465-95500. Bij afwezigheid 
nemen collega's graag de bood
schap aan. Hoofdagent van politie 
Van der Kaa neemt dan contact op. 
Als u Van der Kaa een brief wilt 
sturen, kunt u deze richten aan: 
Politie Vecht&Venen 
Postbus 1038 
3600 BA MAARSSEN. 

HOOPVOLLE START PROJECT 
DORPSPREVENTIE 

De werkgroep Buurtpreventie is 
vanaf januari aan de slag om in 
Oud-Zuilen een project van de 
grond te krijgen met een drietal 
doelen: 
- Het geven van algemene voor
lichting over woningbeveiliging en 
dorpsbeveiliging. Dit door het ge
richt verspreiden van twee brochu
res en het houden van twee voor

lichtingsavonden. 
- Bewoners adviseren over te ne
men beveiligingsmaatregelen voor 
de eigen woning. Desgewenst kan 
men in aanmerking komen voor een 
officieel certificaat. Dit gebeurt 
door het samenstellen van een 
groep van adviseurs, die onder 
begeleiding van de coördinator 
Buurtpreventie van de politie, de 
heer H. Kooij, concreet aan de slag 
gaat. 
- Het opzetten van een 'netwerk' 
van contactpersonen, die in hun 
eigen directe omgeving 
aanspreekpunt zijn voor medebe
woners over niet-urgente politieza
ken van algemeen belang. Beraad 
over ongewenste situaties en ont
wikkelingen én overleg met politie 
en gemeente kan dan nuttig of 
noodzakelijk zijn. Om dit doel te 
bereiken wordt een beroep gegaan 
op de bewoners in Oud-Zuilen. 

Na een intensieve voorbereiding, 
onder andere met gemeente en 
politie, werd op 20 en 27 april in 
de school door de politie, op des
kundige wijze, voorlichting over 
deze drie projectdoelstellingen ge
geven. 
Ongeveer 55 personen, wonend in 
38 verschillende huizen, waren 
aanwezig. Zij kregen vooral de 
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gelegenheid vragen te stellen, op
merkingen te maken en ideeën in te 
brengen. Om het echte resultaat 
van deze avonden te weten is hen 
half mei een enquête-formulier 
toegestuurd. 

Bij de voorbereiding bleek dat 21 
personen niet op de voorlichtings
avond kunnen komen. Deze geïnte
resseerden kregen half mei, behal
ve een toelichtend schrijven en de 
beide brochures, ook een enquête
formulier toegestuurd. 

Wat zijn nu de resultaten? 
Het aantal teruggestuurde formu
lieren valt enigszins tegen. Echter 
de gegeven antwoorden zijn zeer 
hoopvol. 
* Bijna iedereen blijkt de gegeven 
schriftelijke informatie als goed te 
beoordelen. Zo ook de opzet en de 
inhoud van de avonden. 
* Zeven personen geven aan reeds 
veel of voldoende gedaan te heb
ben met de gekregen informatie; 
dertien personen geven aan weinig 
en twee personen niets te hebben 
gedaan. 
* De helft geeft aan gebruik te 
willen maken van de merk¬
/registratiekoffer. 
* Veertien personen geven aan 
gebruik te willen maken van een 
adviseur in verband met de bevei
liging van de eigen woning. 
* Bijna iedereen vindt dorpsbeveili
ging met behulp van contactperso
nen nuttig. 
* Vijf personen geven zich op als 

contactpersoon. 

Buurtpreventie 
Hoe verder? 
De werkgroep is tevreden over het 
bereikte en zal op korte termijn het 
volgende realiseren. 
1. Overgaan tot het vormen een 
netwerk van contactpersonen. Na
dat een eerste taakstelling en werk
wijze is opgesteld zullen personen 
die zich hiervoor hebben opgege
ven benaderd en bijeen geroepen 
worden. Tineke Barneveld* organi
seert dit deel van de projectdoel
stelling. 
2. Nadat afspraken met politie en 
adviseurs gemaakt zijn zullen per
sonen, die zich voor een beveili
gingsadvies voor de eigen woning 
hebben opgegeven, benaderd wor
den. Nog voor de zomervakantie 
kan men dan overgaan tot het ne
men van passende maatregelen. 
Piet Blok* en Lucile van Tuyl l* 
organiseren dit deel van de project
doelstelling. 

Ten slotte 
Wilt u meer informatie krijgen of 
geven over het bovenstaande pro
ject? Neem dan contact op met een 
van de leden van de werkgroep. 
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Wilt u alsnog de brochures over 
woningbeveiliging en buurtpreven
tie krijgen? Neem dan contact op 
met Tineke Barneveld. 
Wilt u alsnog instappen op 1 of 2? 
Geeft u zich dan op bij een van de 
hierboven genoemde personen. 

Namens de werkgroep Buurtpre
ventie, Paul Wilke. 

* Namen, adressen en telefoon
nummers elders in het OZJ. 

HEKAANBIEDIIMG 

Het gebeurt je niet elke dag dat je 
wordt uitgenodigd de feestelijke 
overdracht van een hek te komen 
bijwonen. Op 7 april was het zover. 
De dag dat, volgens de uitnodiging, 
"het gerestaureerde 18e eeuwse 
inrijhek van de voormalige buiten
plaats Groenhoven" door de op
drachtgever van de restauratie, de 
Van Lutterveltstichting, feestelijk 
zou worden overgedragen aan de 
eerste burger van Maarssen. 

Groenhoven 

Op het laatste moment, zo zag ik, 
toen ik aan het eind van de middag 
het dorp binnen en het hek langs 
reed, was de toegang tot het hek 
opgeluisterd met een rand van 
boompjes. Feestelijk bedoeld, maar 
het had iets kerkhofachtigs. Geluk
kig "was het blijkbaar alleen voor de 
opening bedoeld, want al vrij snel 
bleken zij weer verdwenen. 
Maar verder was de entourage 
prachtig. Het hek stond er glim
mend en opgesierd met kinderteke
ningen en ballonnen bij en een 
ingehuurd orgel gaf een onmisken
baar vaderlands tintje aan het ge
heel. 

Bij aankomst op het schoolplein 
bleek het halve dorp te zijn uitgelo
pen voor deze niet te missen ge
beurtenis. Uiteraard waren er ook 
de nodige notabelen: de burge
meester van Maarssen uiteraard, 
de heer Feitsma, met in zijn kielzog 
enkele andere Maarssense gezags
dragers; vrijwel het gehele bestuur 
van de Lutterveltstichting onder 
aanvoering van haar voorzitter, de 
heer Munnig Schmidt; en uiteraard 
vertegenwoordigers van de stich
ting Dorpscommissie Oud-Zuilen. In 
de school stond alles klaar voor de 
omlijsting van de gebeurtenis met 
hapjes en drankjes, aangeboden 
door de gemeente Maarssen, even 
niet gehinderd door haar moeilijke 
financiële situatie. In de school 
bleek ook de MOS, de Maarssense 
Omroep Stichting, met een radiore
porter te staan. 
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De eigenlijke ceremonie vond uiter
aard bij het hek plaats en bestond 
uit het laten zakken, door de burge
meester, van de kindertekeningen 
en daarna de opening van het hek. 
Het laten zakken van de kinderte
keningen bleek geen probleem, 
maar daarna bleek dat tegenwoor
dig zelfs voor burgemeesters niet 
alle deuren (en hekken) zo maar 
vanzelf opengaan. Maar na het 
nodige geweld was het hek open 
en de overdracht een feit. De aan
wezigen stroomden daarop massaal 
naar voren om het hek door te 
gaan, een onontkoombare plechtige 
en symbolische gebeurtenis, die 
overigens roet gooide in het eten 
van de ceremoniemeester, een 
ambtenaar van de gemeente Maar
ssen. Hij had namelijk in zijn pro
gramma opgenomen dat de aanwe
zigen onmiddelijk na de opening de 
school zouden binnenstromen om 
naar enkele toespraken te gaan 
luisteren en nodige de 'achterhoe
de' van de gasten daar van harte 
toe uit. Daardoor ontstond even 
een scheiding der geesten, die 
gelukkig niet al te lang duurde. 

Toen dan eindelijk iedereen in de 
gymzaal was verzameld, voerden 
de voorzitter van de Lutterveltstich
t ing, de burgemeester en de voor
zitter van de stichting Dorpscom
missie Oud-Zuilen het woord. De 
eerste over de werkzaamheden van 
zijn stichting in het algemeen en de 
restauratie van 'ons' hek i,n het 
bijzonder, de burgemeester over 

het belang van deze restauratieve 
werkzaamheden in het algemeen 
en het belang van 'ons' hek in het 

bijzonder, en de laatste over het 
grote symbolische en daadwerkelij
ke belang van dit hek voor de dorp
skern Oud-Zuilen. 

Gerard te Kaath 

JAARLIJKSE STEKKENMARKT IN 
OUD-ZUILEN? 

De werkgroep Verkeer, Groen en 
Speelvoorzieningen speelt met de 
gedachte om een een ruilbeurs voor 
stekken, pollen en planten in het 
dorp te organiseren. Dit kan al in 
het najaar of is het voorjaar een 
beter tijdstip? Het gaat om een 
niet-commercieel opgezette ruil
beurs, waarvoor ook direct omwo
nenden uitgenodigd kunnen wor
den. 
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Wilt u alvast materiaal uit eigen 
tuin sparen, meedenken over de 
opzet of meedoen met de organisa
tie? 
Neem dan contact op met een van 
de leden van de werkgroep. 

MUSEUMVRIEND 

"Ik ben museumvriend, u ook?" 
Een krachtige leuze voor de Natio
nale Ledenwerfactie van de onge
veer 400 Vriendenorganisaties van 
Musea in Nederland. 
In het totaal zijn er zo'n 200.000 
enthousiaste Vrienden betrokken bij 
deze 400 (grote en kleinere) organi
saties. Deze Vrienden zoeken nieu
we Vrienden om samen bij te dra
gen aan het in stand houden van 
ons nationaal cultuurgoed. 
Vriend zijn van een museum is 
meer dan alleen een geldelijke 
ondersteuning. Als Vriend toon je 
interesse en betrokkenheid bij het 
museum van je keuze. En alle mu
sea in Nederland hebben deze 
betrokkenheid en ondersteuning 
hard nodig om er ook voor de ko
mende generaties nog te zijn. 

Dit geldt zeker ook voor Museum 
Slot Zuilen dat Oud Zuilen rijk is. 
Een museum dat niet alleen een 
monument is om als dorp en dorps
bewoners trots op te zijn, maar 
zeker de moeite waard is om met 
elkaar de toekomst van dit museum 
zeker te stellen. 
Daarom: word Vriend van de Ver

eniging Vrienden van Museum Slot 
Zuylen (kortweg Vrienden van 
Zuylen) en als u al Vriend bent, 
vraag uw vrienden ook lid te wor
den van onze Vereniging. Aan het 
lidmaatschap zijn enkele voordelen 
verbonden, zoals: 
* Vrienden hebben gratis toegang 
tot het museum. 
* Vrienden krijgen kortingen op een 
aantal souvenirs. 
* Vrienden kunnen korting krijgen 
op de museumjaarkaart. 
* Vrienden ontvangen tweemaal 
per jaar een Nieuwsbrief met infor
matie over het museum en speciale 
activiteiten. 
De Vereniging wi l in en om Slot 
Zuylen bijdragen aan passende 
activiteiten, waardoor het Slot 
meer bekendheid krijgt en aantrek
kelijk is om te bezoeken. Zo is er 
bijvoorbeeld voor scholen een les
kist, die geleend kan worden ter 
voorbereiding op een bezoek aan 
het Slot. 
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Enkele activiteiten van de Vereni
ging: 
* Jaarlijkse Tentoonstelling 
* Avond- en koffieconcerten in 
samenwerking met de Organisatie 
Oude Muziek te Utrecht. 
* Verkoop souvenirs, briefkaarten 
en de "Slot Zuylen" Tulpebollen 
(op bestelling) in de Theeschenke
rij. Binnenkort zal een bouwplaat 
van Slot Zuylen, een lang gekoes
terde wens van vele leden, voor
handen zijn. 
* Muziek-werkweek voor kinderen 
van 8 tot 1 2 jaar in de Herfstva-
cantie. Er worden instrumenten 
gemaakt en aan het einde van de 
week wordt een muziekuitvoering 
gegeven. 
* Verder streeft de Vereniging naar 
een nauwe samenwerking met de 
Vereniging Vrienden van de Kerk te 
Oud Zuilen. 
* Op 25 juni a.s. tijdens het Kunst
manifestatie-weekend in Oud Zui
len het Lustrumoptreden van de 
DIXIEFRIENDS. Voor velen in Oud 
Zuilen een jaariijks terugkerende 
attractie. De opbrengst van het 
optreden is bestemd voor een 
project van de Vereniging Wereld-
kinderen in een van de ontwikke
lingslanden. 

MET MEER VRIENDEN VAN SLOT 
ZUYLEN MEER MOGELIJK! 
U kunt zich als lid van de Vereni
ging aanmelden bij het secretariaat 
Vrienden van Zuylen, Arthur van 
Schendelstraat 132, 3511 MG 
Utrecht, giro 26 .84 .118. Het lid
maatschap kost f 30 per jaar. 

Lucile van Tuyll , voorzitter Vrien
den van Zuylen 

Oud-Zuilen Journaal 

Redactie: Lenneke Berkhout, 
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