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volgers bekendheid te genereren.                       Ook
een webmaster staat op het verlanglijstje van de
bestuur; zie verder bij website.
 
Website.
 
De grootste recessie van onze organisatie is de web
site.
Als u de website zou willen raadplegen bent u tot de
ontdekking gekomen dat deze niet meer werkt.
Vanwege het ontberen van een deskundige web
master is de website al lange tijd niet van een actue
le beveilignig voorzien en heeft het hostingskantoor
de website geblokkeerd.
Bij het hostingskantoor gevraagd voor ondersteuning
om de beveiliging te updaten maar deze wilde niet
meewerken en zodoende blijft website op zwart.
Mocht u dringend informatie over een genealogie
willen verkrijgen, kunt u dit via het secretariaat per
email opvragen.
Voor een leek is de huidige website die lang geleden
is opgezet, nogal een complex gebeuren en niet
gebruikersvriendelijk.
Overleg in familie- en vriendenkring heeft geleerd dat
het beter is om een meer simpele website op te zetten
die we alleen gaan gebruiken voor communicatie
met onze donateurs en belangstellenden.
Zoals in de vorige editie aangegeven is het de bedoe
ling dat de stambomen, zoals die door Eduard Veld
huyzen en zijn zoon Aart-Teun worden gepubliceerd,
worden ondergebracht bij de stamboom-faciliteit van
het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).
Het voordeel hiervan is dat alle stamboomgegevens
voor de toekomst veilig zijn opgeslagen en voor ieder
een blijvend zijn te raadplegen. Mocht de Stichting,
om welke reden dan ook verdwijnen, dan zijn ze voor
degenen die na ons komen ook nog blijvend raad
pleegbaar en zijn alle inspanningen, onderzoeken en
publicaties niet voor niets geweest.
Vanwege het grote aantal stambomen (41 stuks) is
er op dit moment overleg met het CBG hoe dit func
tioneel moet worden aangeboden. Wanner dit ge
reed is zullen we hierover communiceren en met in
formatie hoe dit werkt op de website van het CBG. De
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en
de organisatie Stamboomonline hebben een identie
ke faciliteit, en zullen misschien ook worden betrokken
in het archiveren van onze stambomen.
Tenslotte een al eerder geventileerde vraag: is er een
website vernufteling in onze gelederen?   Wij willen
graag van u kennis en kunde gebruikmmaken.
 
Coen van der Bijl
secretaris
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat
Op de voorpagina.
 
Na een jarenlange juridische strijd mag de houtzaag
molen De Otter in Amsterdam op de huiidige locatie,
sinds 1631, blijven staan.
Het is niet zomaar een molen maar een bijzonder
exemplaar die sinds 24 november 1817 in eigendom
werd verkregen door Gerrit van de Bijl, afstammeling
van de Van der Bijlen van de Warmondse stam.
Om deze reden hebben wij houtzaagmolen De Otter
een prominente plaats gegeven op de voorpagina
van deze Festina Lente.
 
Stichting Familienaam Van der Bijl.
 
De economische recessie is voorbij, maar de genea
logische recessie van onze organisatie heerst nog
steeds.
Het doel van onze organisatie is het samenstellen en
actueel houden van de genealogieë Van der Bijl,het
verzamelen en bewaren van historische gegevens en
wetenswaardighden en het inventariseren van zaken
en goederen die met de geschiedenis van de fami
lienaam Van der Bijl verband hielden en/of houden.
Houtzaagmolen De Otter is hier een mooi voorbeeld
van.
Verderop in deze editie relaas over De Otter.
Een zekerheid in onze organisatie is dat het aantal
stammen gelijk blijft maar dat het aantal donateurs 
terugloopt,ondanks dat de landelijke interesse naar
voorouder-onderzoek door digitalisering van de ar
chieven nog steeds sterk toeneemt.
De terugloop van donateurs heeft vooral zijn oorzaak
in natuurlijk verloop vanwege het groote aantal zeer
oude donateurs.
Graag wil het bestuur iedereen aanmoedigen om in
de eigen familie te zoeken naar historische gegevens
en wetenswaardigheden die nog niet bekend of ge
publiceerd zijn; en misschien zijn er geïnteresseerde
familieleden die de stichting graag willen ondersteu
nen.
Voor publicatie van allerhande informatie hebben we
een prachtig glossy familiemagazine genaamd Fes
tina Lente; bijzondere familie verhalen (in deze editie
een verslag van een familie-reünie vorig jaar in Gar
deren), afbeeldingen of foto's, dat kan allemaal in
kleur in ons blad gepubliceerd worden.
Kortom we zijn op zoek naar onze "speciale coores
pondent in .....".
Bestuurszaken.
 
Marian Rosier-van der Bijl heeft haar functie als voor
zitter beëindigd; de functie van voorzitter is va
cant.                                                                                
                                                     Tevens zijn we op zoek
naar een extra bestuurslid, bij voorkkeur iemand die
digitale interesse heeft en feeling met sociale media 
om zodoende de Stichting Familienaam Van der Bijl
in de belevingswereld van de Facebook en Twitter
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Voorwoord
 
Beste VanderBijlen.
 
In het voorjaar heeft Marian Rosier-van der Bijl bekend ge
maakt te stoppen als voorzitter.
Tot nu toe heeft het bestuur nog geen nieuwe kandidaat
voorzitter kunnen vinden.
Vanaf deze plaats doen wij een oproep, indien u belang
stelling heeft voor deze interessante en uitdagende functie,
om naar het bestuur te reageren.
 
 
Gezien de grote belangstelling en interesse voor stam
boomonderzoek of genealogie momenteeel in Nederland,
met name door het populaire televisie-programma "Verbor
gen verleden", moeten afstammelingen met de familie
naam Van der Bijl ook een rol van betekenis spelen in het
spectrum van voorouderonderzoek.
De digitale faciliteiten en mogelijkheden die nu voorhan
den zijn, vooral in het Nederlandse genealogische paradijs,
maken het onderzoek naar verwanten en voorouders bij
zonder gemakkelijk, maar uitdagingen blijven er altijd.
 
 
Enthousiasme en een beetje organisatie-talent, zijn de
belangrijkste elementen voor deze functie; affectie met
sociale media kan een waardevolle bijdrage betekenen.
Een speerpunt in de organisatie is op dit moment trachten
de neerwaartse spiraal van het aantal donateurs te keren,
belangrijk is om bij jonge mensen interesse te wekken voor
stamboom- en verwantschapsonderzoek.
De huidige twee bestuursleden, secretaris en penning
meester, stellen het bijzonder op prijs als één of meerdere
personen het bestuur komen versterken, jong bloed.
De reacties worden met belangstelling tegemoet gezien.
 
Coen van der Bijl
waarnemend voorzitter
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VanderBijlendag 8 april 2017
 
Zaterdag 8 april 2017 bracht een select gezelschap Van der Bijlen een bezoek aan Delft voor de jaarlijkse
VanderBijlendag.
We verzamelden bij Gasterij 't Karrewiel aan de Paardemarkt voor een koffierondje en om de jaarlijkse bele
venissen bij te praten. Scheidend voorzitter Marian-Rosier-van der Bijl heette allen hartelijk welkom en
maakte bekend dat ze stopt met het voorzitterschap van de Stichting.

 

 
Coen van der Bijl, secretaris, bedankte Marian voor haar inzet en bijdrage als voorzitter in de transiitie-perio
de van Vereniging Van der Bijl naar Stichting Familienaam Van der Bijl vergezeld met een fraai boeket en
cadeau voor haar afscheid.
Hierna volgde een informatief gedeelte over voortgang van de genalogische onderzoeken, website en of we
met de jaarlijkse VanderBijlendagen zullen doorgaan; het aantal deelnemers wordt gestaag minder. Na
enige discussie is besloten om de jaarlijkse ontmoetingsdag te handhaven.
Suggesties voor te bezoeken plaatsen en bezienswaardigheden zijn zeer welkom.
Inmiddels voegde de stadsgids zich bij ons gezelschap voor het eerste gedeelte van de stadswandeling en
een bezoek aan de Nieuwe Kerk. Als eerste bezienswaardigheid liepen we een rondje door het fraaie Hofje
van Gratie met een fraai aangelegde binnentuin waarbij de omliggende oude woningen nog steeds zijn
bewoond. De wandeling voerde ons verder door de binnenstad van Delft waarbij de gids ons attendeerde
op bijzonder oude gevels, een kerktoren die vanaf een bepaalde locatie scheef leek te staan en leuke
doorkijkjes via nauwe straatjes en stegen. Tenslotte beriekten we de Nieuwe Kerk waar een rondgang ons
langs het praalgraf van Willem van Oranje voerde en andere interessante objecten en kleurrijke gebrand
schilderde ramen. Tijdens ons bezoek waren er nog volop verbouwingswerkzaamheden aan de gang zodat
het soms een beetje lastig lopen was en sommige zaken niet van dichtbij bekeken konden worden; dit uiter
aard te beschouwen als goede reden om later nog eens terug te komen. We moesten echter met gezwinde
spoed terug naar de Gasterij 't Karrewiel voor de lunch. In een gezellige en antieke ambiance genoten we
de lunch. Na de lunch hield Gerrit van der Bijl een presentatie over zijn onderneming die melktransporten
verzorgd; hierover meer verderop in onze glossy.
Hierna vertrokken we voor het tweede deel vande stadswandeling met een bezoek aan het Prinsenhof. Tijdens
de wandeling naar het Prinsenhof liet de stadsgids ons wederom mooie oude bouwwerken bewonderen en
in het Prinsenhof werden we onderworpen aan een soort overhoring over onze inmiddels tanende kennis van
de Nederlandse geschiedenis en vooral die van de Nassau's. Het was een als een reis ver terug in de tijd
waarbij we ons toch weer vergaapten aan de kogelgaten in de muur van het trapportaal in het Prinsenhof
waar Willem van Oranje werd neergeschoten.
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Na de zonnige middag-wandeling in Gasterij 't Karrewiel nog even napraten en een afscheidsdrankje. We
kijken uit naar de volgende VanderBijlendag in 2018.
 
 
Hofje van Gratie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Delft overlopen door Van der Bijlen                                                                        
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Houtzaagmolen De Otter te Amsterdam
In de afgelopen 11 jaar hebben de wieken van De Otter één keer gedraaid, en dat was voor het windonder
zoek dat munitie moest verschaffen aan de eigenaar en stadsdeel West in hun juridische strijd om de toekomst
van de eeuwenoude houtzaaagmolen aan de Kostverlorenvaart. De molen De Otter heeft in het verleden
toebehoord aan Houthandel Gt. van der Bijl, welke familie onderdeel is van de Warmondse stam Van der
Bijlen.
Sindsdien staat de teller in de nok van de molen, die het aantal omwentelingen registreert, stationair en
muurvast op 78339.
Maar daar komt snel verandering in, belooft Robert Jan Prins, molenaar van de Oostzijde Molen in Abcoude
en aanvoerder van een team van drie gediplomeerde molenaars die zich in afwachting van de uitkomst van
het slepende conflict, hebben ontfermd over de verweesde molen.
"Het gaat ons aan het hart dat De Otter zo staat te verkommeren," zegt Prins. "We zijn naar de eigenaar van
de molen gestapt om te vragen of we het dagelijks onderhoud op ons mochten nemen, en geukkig hebben
we daar toestmming voor gekregen".
Ook molenaar Willem Roose van de Roode Leeuw in Gouda heeft last van jeukende handen.
"De Otter is de laatste zaagmolen  van amsterdam die ook nog eens op zijn historische plek staat. De
handgesmede krukas in de molen is nog dezelfde als wanneer de eerste eigenaar van de houtzagerij, Bas
tiaan Prins, in 1631 van start ging. Het is een monument om als stad verschrikkelijk zuinig op te zijn. Het verbaast
me eerlijk gezegd ook wel dat er zo lang niets mee is gedaan."
Dat laatste vindt zijn oorsprong in een conflict dat al 15 jaar duurt. Aanleiding was de nieuwbouw die verrees
rond het molenterrein.  Voor de eigenaar van De Otter, de molenstichting onder leiding van de Bloemen
daalse houthandelaar Arthur de Jong Luneau, was dat reden om bij het stadsdeel toestemming te vragen
voor een verhuizing van de net voor veel geld gerestaureerde molen naar een nieuw industrieel park in Uit
geest. Het stadsdeel wilde de molen niet kwijt, en kreeg tot nog toe gelijk van de rechters die zich over de
zaak bogen. Een verhuizing van de molen lijkt inmiddels van de baan. Er liggen plannen voor een museum
en wat horeca. Ëen goede oplossing", vindt Roel Gremmer van de 1100 Roe in Nieuw-West, het derde lid van
het team.
"In Utrecht hebbe ze iets dergelijks gedaan met De Ster, ook een eeuwenoude houtzaagmolen. Er werden
tegen betaling zaagdemonstraties gegeven en er is een terras waar je wat kunt eten en drinken en dat loopt
prima."
Hoewel het terrein aan de Gillis van Ledenberchstraat een dramatisch verwaarloosde indruk maakte, leerde
een eerste inspectie dat de conditie van de molen niet slecht is. "De molen moet nodig geverfd en geteerd
worden," zegt Prins. "Maar het houtwerk is in goede staat. Belangrijk is dat hij weer gaat draaien. We hebben
hem een paar weken geleden even losgegooid, en dat verliep probleemloos. Het is een lichtlopend molen
tje, ook bij weinig wind draait hij makkelijk rond." Dat is dus het plan voor de komende periode: De Otter zal
weer regelmatig draaiend te zien zijn en de drie molenaars pakken achterstallig onderhoud stap voor stap
aan.
Prins schat daarvoor een ton aan materiaal nodig te hebben. "We gaan op zoek naar sponsoren en donateurs
die de molen een warm hart toedragen."
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Het Parool meldt op 4 augustus 2017 dat de strijd defintief lijkt gestreden om de molen De Otter aan de
Kosterlorenvaart in West. Het stadsdeel heeft in 2004 terecht vergunning geweigerd om de molen te verplaat
sen naar Uitgeest.
En daarmee blijft de molen dus staan op de plek waar deze al sinds 1631 staat. Dat heeft de rechtbank
bepaald.
Stichting Houtzaagmolen De Otter vroeg de vergunning voor de verplaatsing al in 2004 aan omdat er door
de nieuwbouw in de wijk onvoldoende wind staat om de molen te laten draaien.
Hoewel het beleid van het stadsdeel voor monumentale molens destijds als uitgangspunt had dat de molens
operationeel moesten blijven, is dat inmiddels veranderd. Nu geldt dat de originele locatie van de molen
van groter belang is.
Het stadsdeel mocht op grond van het nieuwe beleid de vergunning weigeren, zo oordeelt de rechtbank.
 
Interieur De Otter

Bron: Het Parool door Patrick Meershoek 16 juli en 4 augustus 2017
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Melkransport Van der Bijl
 
Gerrit van der Bijl uit Aarlanderveen, genealogisch
behorend tot de stam Rijnland, heeft een familiebdrijf
in melktransport. Tijdens de VanderBijlendag op 8
april 2017 te Delft heeft hij een presentatie gehouden
over het onstaan en de expansie van zijn onderne
ming in melkptransport.
 
In augustus 1973 zijn we begonnen met melkrijden;
in die tijd waren er alleen nog maar melkbussen. Per
dag vervoerden we ongeveer 500 melkbussen, dat is
ongeveer 20.000 liter.
Maar in de zomer waren dat ongeveer 600 melkbus
sen. Ze werden vervoerd op een vrachtauto met
aanhanger en er werd 7 dagen per week gewerkt. In
de winter van 6.30 uur tot 13.00 uur. Tijdens de zomder
was ochtendrit van 6.30 uur tot 12.00 uur en de
avondrit van 17.30 uur tot 22.30 uur.
 
In maart 1980 is begonnen met de tankauto met
aanhanger. Met de melkbussen is gestopt in decem
ber 1980, daar hadden we een tijdelijke kracht voor.
De inhoud van de eerste tankauto, inclusief aanhan
ger, was 31.000 liter. Met de komst van de tankauto
kregen we meer vrijheid, want op donderdag en
zondag tot de avond stond de auto stil.

 

 
In mei 1984 was de eerste bedrijfsovername en met
4 tankauto's met aanhanger werd de melk bij de
melkveehouders opgehaald. Daarna volgde nog 2x
een bedrijfsovername.
De werkdagen waren ongeveer 15 uur lang en de
melk werd om de 72 uur opgehaald.
Nu in 2017 rijden we volcontinu, 7 dagen en 7 nach
ten. De tankauto's (ook wel rijdende melkontvangst
of RMO's genoemd) staan ongeveer 2 uur per dag
stil, maar soms komen we ook uren tekort vanwege
files of omdat de melkfabriek volzit.
 
Er rijden nu tankauto's voor Vreugdenhil, voorheen
Nestlé en 1 auto voor Campina. We rijden met 3 op
leggers en 1 auto met aanhangwagen omdat de
oplegger niet overal in het werkgebied kan komen.

 
Er is 1 reserve auto.
Het werrkgebied ligt tussen het Noordzeekanaaal en
de Nieuwe Waterweg.
De Campina-auto rijdt in de zomer zgn. weidemelk en
in de winter biomelk, want in de winter is er geen
weidemelk.
 
Wat cijfers:
 
1 tankoplegger brengt per dag 5 vrachten melk naar
de fabriek, per keer is dat 37.000 liter.
 
Een tankauto met aanhanger gaat 4 keer per dag en
neemt per keer 36.000 liter mee.
 
1 Oplegger transporteert dus 185.000 liter per dag, en
totaal wordt per dag ongeveer 650.000 liter vervoerd.
Dit doen we met 14 chauffeurs in vaste dienst.
 
De auto's rijden ongeveer 350.000 kilometer per jaar.
Elke auto wordt na ongeveer 3,5 jaar vervangen. We
hebben een dieseltank met een inhoud van 15.000
liter en dat is niet genoeg voor 14 dagen.
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Familie-reünie familie van der Bijl, 2016
Eind juli/begin augustus 2016 hield de familie Van der Bijl [nakomelingen van Adriaan van der Bijl, geboren
1898, destijds hoofdonderwijzer van de Holland-Indische School in Taroetoeng op Sumatra, Nederlands-Indië,
zoon van Willem van der Bijl (geb. 1860, aannemer in Alphen a/d. Rijn) en Sijtje Anna Margarethe Schaap,
geb.1898, vóór haar huwelijk onderwijzeres,] haar vijfde familie-reünie in een vakantiepark in Garderen op
de Veluwe. De eerste en tweede reünie waren in 1970 en 1975 in Nederland georganiseerd door de eerste
generatie (kinderen van Adriaan van der Bijl en Sijtje Schaap).De gezinnen uit deze generatie woonden toen
in Nederland, Canada, Suriname, Nieuw-Guinea en Australië. De derde reünie in 2009 was in Canada, de
vierde was in 2013 aan het Toba-meer op Sumatra en deze vijfde reünie weer in Nederland; de laatste drie
werden georganiseerd door de tweede geeneratie (de kleinkinderen van Adriaan van der Bijl en Sijtje
Schaap).
Een heel vakantiepark werd afgehuurd voor 94 familieleden. Elk gezin had een huisje. De huisjes stonden
verscholen tussen de bomen van het bosrijke park. Op een open plek werden een dubbele grote tent voor
de gezamenlijke maaltijden en bijeenkomsten opgericht met aansluitend een keukentent. Het tentmateriaal,
de eettafels en banken, de keukenspullen en beedl- en geluid-installatie waren geleend van twee groepen
van Scouting Oegstgeest, een snackbar in Oegstgeest en een school in Amsterdam en werden op vrijdag
vòòr de reünie in een geleende vrachtwagen aangevoerd en op dezelfde dag en volgende twee dagen
geïnstalleerd. Op zaterdag en zondag kwamen de familiieleden uit Nederland, Canada, Amerika en Austra
lië successievelijk binnenstromen. Op zondagmiddag werd wordt in de Grote tent op een groot scherm met
passende muziek een film over de aanvoer en het opbouwen van de grote tent vertoond, dat eventjes snel
in elkaar was geflanst. Iedereen heeft wat te drinken en dan volgt het diner; vrienden van de organiserende
neven vormen de kookploeg. En daarna 's-avonds de openingsceremonie met alle vlaggen van de alle
landen en zelfs de volksliederen. Op een groot scherm in de hoek van de tent worden via een Powerpoint-
presentatie beelden vertoond over alle plaatsen in de wereld waar de reünisten wonen. Dan wordt de Ne
derlandse vlag onthuld en het Wilhelmus ten gehore gebracht, waarna de namen van de Nederlandse
aanwezige familieleden worden vermeld, waarbij iedereen dan wordt voorgesteld. Dan volgt de Australische
vlag met het Australische volkslied met de Australische gasten, vervolgens Canada, dan Hongarije, waar ook
en gezin op het ogenblik woont, en tenslotte Amerika. Het weekprogramma wordt vertoond en uitgelegd en
de nodige regels en andere noodzakelijke huishoudelijke zaken worden uit de doeken gedaan.
Op de volgende maandag staat het nationale park de Hoge Veluwe op het programma. Iedereen gaat met
eigen vervoer om negen uur naar de Hoge Veluwe. De buitenlanders hebben een auto gehuurd. Als alles
bij de ingang van de Hoge Veluwe is geregeld met toegangskaarten, lopen we naar de witte fietsen, waar
iedereen een fiets uitkiest, die hem of haar past..Dan gaat het over het fietspad en volgt een mooie tocht
door het park met een bezoek aan het Sint-Hubertus jachtslot, waar de familie Kröller-Muller gewoond heeft.
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Bij het bezoekerscentrumn aangekomen treft iedereen elkaar weer en wordt een film over de Hoge Veluwe
vertoond.
's-Avonds na het diner is er een presentatie door de "Volgende generatie", (de achterkleinkinderen van
Adriaan van der Bijl en Sijtje Schaap) van iedere familie uit Australië, Canada, Amerika en Nederland; ieder
over hun eigen clan.
 Dinsdag 2 augustus 201: dit is ons dagje Leiden. Iedereen staat een half uur eerder op, want we gaan om
half negen met een dubbeldekkerbus, waar we allemaal in kunnen, van Garderen naar Leiden. Half elf arri

veert de bus bij de Zijlpoort in Leiden, waar
we worden afgezet. Wanneer we het restau
rant bij de Zijlpoort binnenkomen, worden
we welkom geheten door onze Oma Amelia
en Opa Jan, de ouders van Sijtje Schaap
(gespeeld door twee vrienden van één van
de organisatoren). Iedereen is verrast hen
te zien. In het restaurant staan zo'n 100
kopjes koffie klaar welke in een gezellige
ambiance worden gedronken. Daarna
volgt er buiten een fotoshoot met een foto
graaf van het Leids Dagblad; vanaf een
keukentrap maakt de fotograaf een groeps
foto voor de Zijlpoort. Dus de volgende dag
staan we in de krant. Er worden drie groepen
ingedeeld; Eén groep onder leiding van
"Opa Jan" maakt een tocht door de stad
langs huizen waar Opa Jan en Oma Amelia
hebben gewoond en langs andere histori

sche gebouwen.Een tweede groep bezoekt onder leiding van "Oma Amelia" alleen de woonhuizen van Opa
Jan en Oma Amelia. De derde groep van kinderen met een paar ouders maken een leuke tocht onder leiding
van één van de organiserende neven naar de Burcht van Leiden. Daar komen alle groepen ook weer bij
elkaar. "Opa Jan" vertelt behalve over de verdwenen woonhuizen op de Hooigracht en Oude Vest ook iets
van de hof Meermansbrug, de Klok fabriek, de Marekerk, het Elisabeth Gasthuishof, de Vrouwekerk, het
woonhuis in Haarlemmerstraat (thans winkelwoonhuis) en het verdwenen schoolgebouw aan de Stille Rijn
(de vroegere Kweekschool). Na de lunch verzamelt de groep zich tenslotte bij het museum Naturalis, waar
de bus naar Garderen staat te wachten. Van Naturalis rijden we naar het Groene Kerkje in Oegstgeest, waar
we het graf van Opa Jan, Oma Amelia en Oma Sijtje bezoeken, en in het kerkgebouw houden we een her
denkingsceremonie van alle overleden familieleden (uit de eerste en tweede generatie na Adriaan van der
Bijl en Sijtje Schaap). Woensdag 3 augustus 2016 hebben we een rustige dag; er was een sportdag gepland,
maar vanwege de regen is dat praktisch onmogelijk. In de middag wordt er een filmpje vertoond van ons
nichtje Margaret, die tijdens de vorige reünie overleed, met allerlei foto's uit haar leven (jeugd, vrienden,
kinderen, huwelijk enz.). Dat was
zeer ontroerend. Verder berei
den we ons die middag voor op
"Sinterklaasavond" door ca
deautjesin te pakken en ieder
een is dan druk bezig met ge
dichten en surprises maken,
want in de avond vieren we Sin
terklaas (omde de buitenlanders
ook eens kennis te laten maken
met een Oud-Hollands feest).
's-Avonds is er dan de Sinter
klaasavond met een "echte"
Sinterklaas en twee "echte" zwar
te Pieten. De kleine kinderen zijn
zeer onder de indruk!! De klein
tjes moeten één voor één bij
Sinterklaas komen en moeten
hem een hand geven en krijgen
dan een paar pepernoten van
één van de zwarte pieten. Ook
één van de oudere neven uit
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Canada moet bij Sinterklaas komen en hij moet een Sinterklaasliedje zingen, maar gelukkig voor hem zingen
we allemaal mee.

Donderdag 4 augustus 2016: Er waren verschillende excursies gepland, iedereen on kiezen; uiteindelijk bleven
een aantal mensen gewoon thuis. Maar een klein groepje gaat naat het Rijksmuseum het Koninklijk Paleis
Het Loo en een andere grote groep naar het Kröller-Muller Museum in de Hoge Veluwe. Er zijn nogal wat
artistieke familieleden die erg geïnteresseerd zijn in kunst en graag de schilderijenvan o.a. Vincent van Gogh
willen zien. Weer anderen gaan naar Oosterbeek om het Airborne Museum "Hartenstein" te bezoeken die de
geschiedenis van de Slag om Arnhem in 1944 uit de doeken doet. In Villa "Hartenstein" komen de verhalen
tot leven van Britse, Poolse en Duitse soldaten. Het monumentale pand was tijdens de Slag om Arnhem het
Britse hoofdkwartier. 's-Avonds is er een heuse Indonesische rijsttafel; er is veel voorberieding aan voorafge
gaan en het wordt een groot succes. Even na half negen begint de Sluitingsceremonie: De Bonte Avond,
met veel sketches en liedjes en grapjes. Er worden vele toneelstukjes, verhalen verteld en liederen gezongen.
Dan wordt eem overzichtsfilm van de reünie van de afgelopen dagen vertoond.
 
Vrijdag, 5 augustus 2016: Inpakken en wegwezen! We staan vroeg op en om half acht hebben we alle
spullen al in de auto; we moesten voor tienen het huisje uit zijn. Nog een laatste ontbijt met elkaar, maar dan
is het ook echt afscheid nemen.De buitenlanders knopen er nog een vakantie aan vast in Nederland of
Europa. Het leuke is dat alle neven en nichten, neefjes en nichtjes elkaar kennen en via het internet  contact
met elkaar houden en foto's, verhalen en belevenissen met elkaar delen door facebook en de familie web
site.
 
Opgetekend door: Eduard Veldhuyzen
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Wensen voor 2018
Wij wensen alle lezers van Festina Lente een gezond
en zeer voorspoedig 2018.
Zaterdag 7 april 2018 is de VanderBijlendag waar we
heel veel Van der Bijlen hopen te verwlkomen.
Nodig uw familieleden uit voor deze ontmoetingsdag.
Locatie en programma in de volgende Festina Lente.


