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Karien Scholten (Leidschendam, 1957) is fysiotherapeute, geïnteresseerd in de 
historie van haar omgeving en daaruit voortvloeiend redactielid van de Historische 
Vereniging Maartensdijk. Vanuit deze interesse gaan schrijven, onder andere het 
boek De Kraai, korenmolen van Westbroek (2012), columns en verhalen voor 
plaatselijk weekblad De Vierklank en recent het boek Polderproza in honderd 
Haiku’s (2021). Als daar tijd voor is beeldend kunstenaar (in keramiek en brons). 
Beheert het fotoarchief van Wout van Winssen, plaatselijk historicus (overleden in 
2017). 
 

 

Jacques J.A.M. Reijniers (Aardenburg, 1951) is werktuigbouwer en 
bedrijfskundige. Hij werkte in en voor verschillende (internationale) ondernemingen 
en in de consultancy, steeds op het gebied van o.a. productielogistiek en inkoop. 
Hij was ook parttime bijzonder hoogleraar inkoopmanagement. Hij is 
geïnteresseerd in industrieel erfgoed en vanuit deze interesse o.a. lid van de 
redactie van het Online Museum De Bilt (OMDB). Auteur van verschillende 
artikelen voor St. Maerten en De Biltse Grift, alle op het gebied van industrieel 
erfgoed. 
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