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KONINGSDAG

2019
Gemeente
Eemnes
Driedubbel feest!
2019 belooft een feestelijk jaar te worden. Allereerst omdat het dit jaar
750 jaar geleden is dat Eemnes voor het eerst in een officiële akte werd
genoemd, al in 1269 werden er gronden in Eemnes in pacht uitgegeven.
Kortom we leven in een gemeente met een lange historie en dat mag
best gevierd worden.
Dat begint dit jaar met Koningsdag op 27 april en dat doen we in Eemnes
gewoon op de vertrouwde manier. We starten met een aubade en de
hele dag door staat Eemnes in het teken van vertier, plezier en elkaar
ontmoeten met een glaasje en een hapje. La dolce vita: het goede leven
in Eemnes, vol plezier en verwennerij. Het maximale uit je leven halen,
want je leeft maar één keer (voor zover we dat zeker weten natuurlijk).
Maar Koningsdag 2019 is ook een bijzondere dag. De Koninklijke familie
strijkt neer voor een bezoek aan de stad Amersfoort en onder het motto

Wij Amersfoort (WA naar Willem Alexander) vieren stad
en regio de komst van de Koning en zijn gevolg naar stad
en ommelanden. Helaas zit een bezoek aan Eemnes er niet
in, u zult echt naar Amersfoort moeten om een glimp van
de Koning op te vangen. Dus altijd al een Koningsdag met
de Koning willen meemaken? Hou dan het nieuws vanuit
Amersfoort in de gaten op www.koningsdagamersfoort.nl
Wilt u op Koningsdag meebeleven wat er in Amersfoort allemaal
gebeurt, dan kunt u gewoon in Eemnes blijven en het toch ‘live’ volgen op
de TV (of uw mobile device). In ieder geval wordt de regio Amersfoort
mooi op de kaart gezet. In het onderdeel regio-quiz komt Eemnes aan bod.
Na de feestelijkheden rond Koningsdag moeten we tot september wachten tot
de feestweek weer in Eemnes neer strijkt. Na het succesvolle en mooie
Pulling Eemnes in 2018 is het in september nu de beurt aan het feestcomité
om weer een mooie feestweek te organiseren. Later hoort u daar meer
van, maar bij het plannen van de vakantie alvast iets om rekening mee te
houden! En omstreeks september/oktober zal ook het Huis van Eemnes
klaar zijn en feestelijk in gebruik worden genomen.
2019 is zo dus weer een bijzonder jaar in de ruim 750-jarige geschiedenis
van Eemnes. Eemnes dat lieflijk plekje aan de Eem zal op Koningsdag
2019 wederom bruisen van de activiteiten voor jong en oud. Geniet van
het gebodene en van elkaar, samen zijn Wij Eemnes!
Roland van Benthem
Burgemeester van Eemnes

Oranje boven, waar je ook bent!
TravelXL Eemnes
035 - 5395730 | eemnes@travelxl.nl
reisbureaueemnes.nl

Reparatie en onderhoud van alle
merken overheaddeuren
Streefoordlaan 6, 3755 BB Eemnes
E-mail: info@deurenserviceeemnes.nl Tel: 06 150 877 27
www.deurenserviceeemnes.nl

PIANO’S&VLEUGELS
P I A N O AT E L I E R

STEINBERG
& RINKEL

EEMNES

Huur v.a. Euro 25,-

Koop occasion v.a. Euro 650,-

www.gsteinberg.nl - 0653-262965
verkoop - inkoop - verhuur - stemmen - reparatie - onderhoud

Studio Faan
uw vertrouwde interieurspecialist

BESTE EEMNESSERS,
Het is alweer bijna tijd voor een van de mooiste dagen van het jaar! Ook in 2019 gaan we er in
Eemnes een gezellige dag van maken op Koningsdag. Dit jaar voor de regio een extra bijzondere
dag, want de Koninklijke familie komt naar Amersfoort. Gedurende de voorbereidingen hadden
wij nog even de hoop dat misschien ook Eemnes zou worden bezocht, maar helaas zullen we
tot een ander jaar moeten wachten voor de Koning mee kan doen met tonnetje steken…
Naast het Koninklijke programma in Amersfoort, dat live op TV te volgen zal zijn en waarvoor je
het dorp dus niet uit hoeft, hebben wij gedurende de gehele dag hier in Eemnes een vertrouwd
programma voor jullie, dat garant staat voor veel plezier en gezelligheid! Zie verderop in deze
feestkrant voor een omschrijving van alle activiteiten of het tijdschema op deze pagina. Ik weet
zeker dat er wederom voor ieder wat wils te vinden is om actief aan deel te nemen of om
te aanschouwen en simpelweg van te genieten. Uiteraard wil ik zoals elk jaar iedereen graag
uitnodigen om de dag onder het genot van mooie muziek, veel gezelligheid, een hapje en een
drankje af te sluiten in de Kerkstraat of op de Wakkerendijk!
2019 is ook het jaar voor een Buitengewoon feestje: de Eemnesser feestweek komt er weer
aan! Van 6 tot en met 15 september 2019 zullen er weer verschillende activiteiten worden
georganiseerd. Deze feestweek is extra bijzonder omdat we mogen vieren dat Eemnes 750 jaar
bestaat. Daarom willen we extra groot uitpakken, over de precieze invulling hiervan later meer.
We zullen in ieder geval zorgen voor een feestweek met veel festiviteiten en activiteiten, zodat
iedereen mee kan doen met het vieren van dit memorabele jaar. Zie verderop in dit krantje voor
de onthulling van het thema en logo en kijk op de website (www.feestcomite-eemnes.nl) of
Facebook-pagina (Feestcomité Eemnes) voor al het nieuws omtrent de geplande festiviteiten
voor zowel Koningsdag en de Feestweek, of mail voor vragen naar info@feestcomite-eemnes.nl.
Afsluitend wil ik alle Eemnessers bedanken voor jullie bijdragen en/of deelnames aan onze
activiteiten. In het bijzonder wil ik ook de vele vrijwilligers en bovenal de hoofdsponsors die onze
activiteiten zoals o.a. de Feestweek mede mogelijk maken bedanken. Zonder jullie bijdragen,
hulp en inzet is het organiseren van deze feesten voor en door Eemnessers niet mogelijk: Dank
jullie wel!
Rest mij niets anders dan u een mooie en zonnige Koningsdag toe te wensen. Laten we samen
feest vieren, zoals dat alleen in Eemnes kan! Graag tot ziens op 27 april in het feestgedruis.
Namens Stichting Feestcomité Eemnes,
Jeroen de Wit
Voorzitter
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STRAAT FESTIVAL

KERKSTRAAT
12.15 Shantykoor Het Ruime Sop
12.45 Boris en Tasja
13.15 Shantykoor Het Ruime Sop
13.45 Fiets DJ
14.15 Shantykoor Het Ruime Sop
14.30 Stokstaartjes
16.00 Jonny Lane
CAFÉ STAAL/ WAKKERENDIJK
11.00 Fiets DJ
11.45 Boris en Tasja
12.30 Goochelaar Quintus
13.30 Stokstaartjes
15.00 Jari Kreuning,
Mike Versteeg & Wesley Meurs
EVENEMENTENPLEIN
10.15 Goochelaar Quintus
11.30 Goochelaar Quintus
12.00 Fiets DJ
12.30 Stokstaartjes
13.45 Boris en Tasja
14.45 Fiets DJ
HET OUDE RAADHUIS
15.00 Sonny’s Inc

Van links naar rechts:
Rij 1: Carlijn van Drenth,
Roel Cnossen,
Karin van Hees,
Mark Loman,
Marie Cécile Merlijn.
Rij 2: Erik Rigter,
Michiel Bakker,
Miriam van ‘t Klooster,
Nico Beemsterboer,
Maurice de Coo.
Rij 3: Martin van
Valkengoed,
Peter Overzee,
Martin Wallenburg,
Jeroen de Wit.
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plan tuinontwerp
Eemnes
06-51490354
www.planbtuinontwerp.nl

WILT U OOK ADVERTEREN
IN DE FEESTKRANT?
KIJK DAN OP
WWW.FEESTCOMITE-EEMNES.NL

© Rick de Raad

JEUGDMARKT

ZWARTE MARKT

Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je meedoen aan de jeugdmarkt. Je
hoeft je niet vooraf aan te melden, want je mag gewoon met je spullen
tussen de kramen van de Zwarte Markt gaan zitten. Dit mag alleen
niet overal. Zo hier en daar is op straat belijning aangebracht om de
doorgang vrij te houden voor hulpdiensten. In dat geval mag je alleen
achter de belijning gaan zitten, niet ervoor. En soms moet er ruimte
blijven voor andere activiteiten, dat is dan aangegeven. Ga daar niet
zitten, want dan loop je het risico te moeten verplaatsen. Als je met de
auto gebracht wordt, moet je wel heel vroeg zijn, want anders kun je
er vanwege de drukte niet meer bij. Het is niet toegestaan vanuit de
auto of een aanhanger spulletjes te verkopen. We gaan er vanuit dat
de jeugdmarkt tot ongeveer 13:00 uur duurt. Jeugdige muzikanten zijn
extra welkom. Neem je muziekinstrument(en) mee en wie weet wordt
dit je muzikale doorbraak. Ook zou je je goocheldoos mee kunnen
nemen of kun je bijvoorbeeld toneel- of poppenkastspelen. Het is niet
toegestaan om etenswaar en drank te verkopen.

Zoals elk jaar zal ook dit jaar de Zwarte Markt in het dorpscentrum
plaatsvinden. Op deze markt heerst altijd een gezellige sfeer en om
dat zo te houden willen wij erop blijven toezien dat de markt blijft
waarvoor ze bedoeld is: het verkopen van overtollige of zelfgemaakte
spulletjes en het promoten van verenigingen. Wat we niet willen is het
organiseren van een commerciële markt met fabrieksartikelen en eeten drinkwaren.

RESTANTEN
ROMMELMARKT
Natuurlijk willen wij de straten in het feestcentrum na de Zwarte Markt
even netjes hebben als daarvoor. Heeft u na afloop van de Zwarte
Markt nog bruikbare spullen over, maar wilt u ze niet meer mee naar
huis nemen? Stichting ‘Wings of Support’ (www.wingsofsupport.
org) neemt ze graag van u aan. Medewerkers van KLM bieden met
Stichting ‘Wings of Support’ hulp aan projecten in landen waar KLM
op vliegt. Deze projecten zijn vooral gericht op kinderen en worden
zowel financieel als met goederen ondersteund. Met de door u
ingeleverde spullen worden dus andere mensen elders in de Wereld
ontzettend blij gemaakt! De vrijwilligers van de Stichting staan naast
de container tegenover Rijwielhandel Liersen op de Torenzicht, tussen
14.00 en 16.00 uur. Andere niet verkochte spullen kunt u in de grote
container gooien. Let daarbij goed op dat u al uw spullen netjes in de
container stopt, dat is ook voor de omwonenden wel zo prettig.

DE REGELS VAN DE EEMNESSER ZWARTE MARKT:
• Het is niet toegestaan om etenswaar of drank te verkopen tenzij na
overleg met en toestemming van het Feestcomité;
• Geen verkoop van nieuwe (fabrieks)goederen. Voor Eemnesser
verenigingen e.d. kan eventueel een uitzondering worden gemaakt
in overleg met, en na toestemming van het Feestcomité;
• Deelnemers moeten uit Eemnes afkomstig zijn en kunnen zich
aanmelden tot 17 april.
Dit kan via de email: info@feestcomite-eemnes.nl;
• Vermeld u in deze mail uw naam en het aantal gewenste kramen.
• Voorkeursplek kan worden opgegeven, maar geeft geen garantie.
• Het betalen van de kramen kan, na het ontvangen van een mail van
het Feestcomité.
• In deze mail staan het aantal kramen, het te betalen bedrag,
factuurnummer en ons IBAN nummer.
• De kramen dienen betaald te zijn voor 19 april, facturen voor
kramen die niet op tijd worden overgemaakt worden niet besteld.
• De kraamverhuur gaat alleen per hele kraam en kost €25;
• U vindt de toegewezen kraam aan de Wakkerendijk, Jhr. Roëllaan,
Waag of Kerkstraat. Wij zullen u per mail laten weten welke kraam
u toegewezen wordt. (Dit vindt plaats na 25 april en na ontvangst
van de betaling);
• Na 7.30 uur mogen er geen auto’s op de afgesloten wegen
aanwezig zijn;
• Uiterlijk 16.00 uur moet uw kraam ontruimd zijn. Laat de boel
netjes achter, want ook voor de buurtbewoners is het een feestdag.

Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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den zo vlak voor Koninginnedag door (straten)teams uit Eemnes tegen elkaar gevoetbald worden, met één doel: gezelligheid, sportiviteit en dan
ook nog de finale bereiken en winnen!

rentehuis ‘Al-Falah’ gesticht, waar hij arme, lokale jongeren opving en centru
hen opleidde voor een plaats in de Pakistaanse maatschappij. Na zijn over- het ech
lijden in 2001 zijn de activiteiten van pater Postma overgenomen door verstok
de paters van het Don Bosco Learning Centre. Jongens en meisjes kunnen worde
Bij deze de uitnodiging om de mannen (en misschien wel vrouwen) in de
daar terecht voor de lagere en middelbare school. Daarnaast worden er krijgen
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Quetta is de hoofdstad van de provincie Baluchistan in West Pakistan,
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Scouting present op Koninginnemarkt
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Tegelijk met de herdenking in Eemnes vinden op vele andere plaatsen in
het land herdenkingsplechtigheden plaats.
Overal wordt vanaf 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Wij
verzoeken u hieraan zoveel mogelijk mee te werken.

HERDENKINGSCONCERT
Net als voorgaande
jaren houdt het Projectkoor o.l.v. Paul Snoek weer een
HOVENIERSBEDRIJF
Herdenkingsconcert in de Nicolaaskerk aan het Torenzicht.
Dit sfeervolle concert zal aansluitend aan de herdenking bij het monuO N T W E R P A A N L E G O N D E R H O U D R E N O VAT I E
ment aan het Plantsoen om 20.30 beginnen. De toegang is vrij (er is wel
© Peter Wonder
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Scoutinggroep Tymen de Sayer is voor het derde jaar op rij te vinden op
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Eemnes, omdat scouting een gezellige manier van sociaal samenzijn be
ertrekt de
tekent. De kinderen kunnen daar lekker buitenspelen, ravotten
maar ook

ngel weer

samen broodjes roosteren bij een kampvuur. En juist buiten leren ze over,
van
de polderen in de natuur.
Elkde
jaar komen er nieuwe leden bij, want Scouting Tymen de Sayer staat
po over
 
voor
n drankje.hedendaagse spelletjes en activiteiten voor kinderen van nu. Ook dit
jaar gaat er weer een nieuwe Bevergroep van start voor jongens en meisjes.
Dat is de groep voor de kleintjes, vanaf vierenhalf tot zeven jaar.
de 12
jaar
En de leiding? Ze zijn zelf scout geweest en jong genoeg om speels te zijn,
maar ook slim en oud genoeg om leiding te kunnen geven.
Wil je meer weten over Scouting Tymen de Sayer, haal dan de folder bij
de kraam van de scouting op de Koninginnemarkt. Meer informatie? Zie
www.soutingblaricum.nl .
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, een café waar muziek in zit
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Kwaliteit in aluminium
en kunststof

Kapsalon Dekkers

30, 1411 AT Naarden, info@maatkozijn.nl, 035-6943700
Marco Jansen
ter DJ Energiestraat
www.maatkozijn.nl
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31E SOLEXRACE
Beste inwoners van Eemnes, geachte gedecoreerden en familie, 27 april viert Nederland de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Majesteit, alvast gefeliciteerd met uw
52ste verjaardag.
Op Koningsdag komt de koninklijke familie naar Amersfoort om de verjaardag van
Koning Willem-Alexander te vieren en hierbij spelen buurgemeenten een belangrijke rol.
De gemeente Amersfoort heeft twintig minuten tijdens Koningsdag ingepland om de
buurgemeenten centraal te zetten. Eemnes is daar ook vertegenwoordigd, we hebben
met de NOS een livestream van de Solexrace.
Om ervoor te zorgen dat Eemnes nog lang zal worden herinnerd door de koninklijke
familie én de buurgemeenten, vragen wij alle inwoners van Eemnes om verkleed naar de
Solexrace te komen. Het doel is om iedereen te laten weten wat voor wereldstad Eemnes is.
Elk jaar is het thema voor de Solexrace iets uit de actualiteit wat we altijd op de hak
nemen. Dus duik in je verkleedkist, breng een bezoekje aan de kringloopwinkel of ga
aan de knutsel omtrent het thema ‘Koningshuis’ en alles wat daar te maken mee heeft,
tot leven te brengen. Kom verkleed als Prins Pils, tover je Solex om tot Formule 1 solex
om Prins Bernhard Jr. te steunen of ga stijlvol gekleed als Koningin Maxima. Of je
zoekt als Eemnesser de grens op, zoals een Gouden koets achter je solex met een paar
waxinelichthouders erop. Als dit allemaal teveel werk is, haal dan je musical kostuum uit
de kast dat je vorig jaar aanhad met de Blaricumse Vossenjacht en geef een kort optreden
voor de camera.
Om het thema echt kracht bij te zetten, doen we dit jaar niet het standaard rondje door
Eemnes, maar houden we een heuse parade over de Wakkerendijk zodat iedereen onze
geweldige creaties en outfits kan bewonderen.
27 april wordt een feestdag. We feliciteren Koning Willem-Alexander. We gaan de vlaggen
hijsen en de solexen tuffen over onze prachtige, authentieke Wakkerendijk.
Ik sluit af met een driewerf hoera voor de Koning.
© Rick de Raad

Lang leve de Koning!
Hoera, Hoera, Hoera!

38E OLIEBOLLENACTIE VOOR FRIERSDALE
Smullen voor zonnepanelen
Hopelijk schijnt het oranjezonnetje op Koningsdag zodat veel mensen naar onze
smulkramen voor Friersdale kunnen komen! Dit jaar zal voor de 38e keer een grote
groep vrijwilligers van de Stichting Friersdale-Eemnes klaar staan om allerlei lekkernijen
te verkopen, deze keer voor het zonnepanelenproject in Friersdale. Iedereen, die er zin
in heeft, kan al vanaf 8.00 uur terecht bij onze kraam naast het Oude Raadhuis op de
Wakkerendijk of bij onze kraam ter hoogte van Kerkstraat 15.
Je kunt kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van oliebollen, appelflappen,
appelbeignets, oranje slagroomsoezen, oranje tompouces, chocolade donuts, oranje
donuts, roombroodjes, gevulde koeken, saucijzenbroodjes en kaasbroodjes. Lekker
voor op straat of thuis bij de koffie!
Het geld, dat deze 38e Oliebollenactie gaat opbrengen, is dus bestemd voor
zonnepanelen in het Zuid-Afrikaanse Friersdale. Deze zonnepanelen zullen allereerst
aangebracht worden op het kinderhuis, waar kinderen verblijven, die te ver van school
af wonen. Daarna zullen ook alle daken van de schoolgebouwen voorzien worden van
zonnepanelen. De school is een combinatie van een kleuterschool, basisschool en
middelbare school en telt inmiddels 24 lokalen.
We hopen veel mensen te ontmoeten bij onze kramen! Pater Wijnand van Wegen
en de vrijwilligers staan daar ook klaar om je meer te vertellen over Friersdale en de
activiteiten van de Stichting!

© Friesdale

Namens de vrijwilligers voor Friersdale,
Henk van Hees

Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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Benieuwd naar de waarde van
uw woning en verkoopkansen?
Bel voor een gratis
waardebepaling.

TEL: 06 - 508 800 30
W W W. D I C K VA N B E U R D E N . N L

Campagne Makelaardij
Wakkerendijk 32 - 3755 DC Eemnes
035-5313322
campagnemakelaardij.nl

LOONBEDRIJF POST
VOOR AL UW AGRARISCHE EN
CULTUURTECHNISCHE WERKEN.
O.A		 ALLE WERKZAAMHEDEN T.B.V. GRAS
		(BEMESTING, ONKRUIDBEHEERSING, OOGST EN HER-INZAAI)
		MAIS- EN GRAANTEELT
		ONDERHOUD BERMEN EN SLOTEN
		ONDERHOUD EN AANLEG NATUURTERREINEN
		ONDERHOUD EN AANLEG HALFVERHARDINGEN
		VERHUUR KRANEN EN SHOVELS MET BEDIENING
Adres:
Tel.:		
E-mail:
Website:

ontwerper in groen

Meentweg 97a
3755 PC		Eemnes
035 - 531 43 38
Fax.: 035 - 538 19 28
info@loonbedrijfpost.nl
www.loonbedrijfpost.nl

feest dj kansloos
club - house - feestmuziek
80’s to 00’s - apres-ski - nl talig

Dit jaar opnieuw in
CLUB RAADHUIS Eemnes!
www.DJKANSLOOS.nl

035-5335762 | 06-41015707 |info@DJKANSLOOS.NL

De Deel
www.dedeeleemnes.nl
Huwelijksvoltrekkingen, bijeenkomsten en
partijen op een sfeervolle locatie
035-5387628

Bramenberg 23c Eemnes
Voor openingstijden zie:
www.schoenmakerijbrinkman.com

VOOR DE 33 KEER
‘BROODJE GEZOND’
IN EEMNES
E
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Schooldeuren open………….voor ex-kindsoldaten in Oeganda
In 2003 ondersteunden we het project ‘ Sponsoring kinderen Oeganda’
Ook dit jaar willen we opnieuw aandacht vragen voor dit goede doel, en
dan met name hun project voor scholing van de ex-kindsoldaten!
De Belgische journaliste Els de Temmerman hoorde in december ’98 voor
het eerst over de ontvoeringen van kinderen door een rebellenleger in
Noord-Oeganda. Na onderzoek ter plekke besloot ze er een boek over te
schrijven en de Stichting ‘ Sponsoring Kinderen Oeganda ‘ op te richten.
Deze Stichting heeft als doel de ondersteuning van ex-kind soldaten in
Noord-Oeganda.
Inmiddels zijn in Oeganda verschillende centra opgericht om ex-kindsoldaten
op te vangen. Onder andere het ‘Rachelle Rehabilitation Centre’ in Lina,
waar in de loop van de jaren 2552 kinderen opgevangen zijn. De centra
bieden de eerste opvang, verzorgen de vele lichamelijke en psychologische
wonden die de kinderen hadden. Ze spoorden hun ouders op en herenigden
hen zo mogelijk met hun familie. Maar daarna wachtte een even belangrijke
taak: de herintegratie in de samenleving van deze kinderen. Kinderen die
beter een geweer kunnen hanteren dan een pen! Kinderen voor wie de
meest ondenkbare wreedheden onderdeel van hun dagelijks leven waren
geworden. Het woord wat de kinderen het meest gebruikten toen men
vroeg wat ze verder wilden doen met hun leven was ‘onderwijs‘.
De opbrengst van ‘Broodje Gezond ‘ gaat dus dit keer naar Stichting
‘Sponsoring kinderen Oeganda’ voor het uitgeven van schoolgeld en
schoolpakketten voor de ex-kindsoldaten aldaar!
Voor meer info: www.childsoldiers.net
Wij zien u graag vanaf 9.00 uur bij ons aan de kraam voor onze
welbekende broodje gezond.
Voor de 33e keer op de bekende plek voor garage Beuk.

PAX KINDERHULP
EEMNES

De werkgroep ‘Broodje Gezond’ : Ineke Groot, Joke Hagen, Annette
Haasnoot

Aankomende zomer komen de Armeense kinderen van 6 tot en met 27
juli voor een onvergetelijke vakantie naar Eemnes. De kinderen zijn in de
leeftijd van 8 en met 12 jaar oud die het nodig hebben om even van huis
te zijn en te ervaren dat het ook anders kan. Een ervaring, waarvan we
weten, dat het ze naast een leuke tijd ook een extra stimulans geeft om
beter hun beste te doen op school. Dankzij onze vele gulle sponsoren
en onze welkbekende acties kunnen we deze vakanties voor de kinderen
organiseren.
Jaarlijks zijn we tijdens Koningsdag te vinden met een koffiekraam op
de Wakkerendijk in Eemnes. Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we
voor de vroege vogels, vers gezette koffie en traditionele oranje tompouces! Tijdens Koningsdag worden er enveloppen verkocht waarmee
diverse prijsjes gewonnen kunnen worden. Tevens zal na het succes van
vorig jaar ook het Pax-rad weer op de Wakkerendijk te vinden zijn.
In de Kerkstraat kun je bij ons terecht voor een heerlijk koud biertje, een
portie bitterballen of een lekker broodje kroket. Daarnaast kan iedereen
genieten van leuke muziek en kan er ‘s middags volop worden gedanst!
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten!
Pax Kinderhulp Eemnes
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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PROGRAMMA

KONINGSDAG 2019
(Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico)

10.00 - 15.30

© Rick de Raad

10.00 - 13.00

© Rick de Raad

10.00 - 12.00

© Rick de Raad

© Rick de Raad

9.00 - 13.00

10:00 - 20:00 STRAATFESTIVAL

Op verscheidene plaatsen in het dorpscentrum treden wederom diverse
artiesten op zodat u zich de gehele dag volop kunt vermaken. Elders in deze
Feestkrant kunt u lezen wie er waar en wanneer optreedt.

10:00 - 12:00 KINDERSPELEN

VRIJDAG 26 APRIL KONINGSNACHT
VANAF 20.00 CAFÉ STAAL

Al jaren kunnen de kinderen zich kostelijk vermaken in de Kerkstraat met een
tiental verschillende spelletjes. Naast bekende spelletjes als het kaasspel,
eieren gooien of negerzoen vangen staan er dit jaar ook een aantal nieuwe
spelletjes opgesteld. Als je alle spelletjes doet, krijg je na afloop een lekker
zakje snoep, want dat heb je dan wel verdiend! Van te voren moet je je wel
even (gratis) inschrijven aan het begin van de Kerkstraat.

VANAF 20.00 HET OUDE RAADHUIS

10:00 - 13:00 SIMULTAAN SCHAKEN

ZATERDAG 27 APRIL KONINGSDAG
9.00 - 9.10 KLOKGELUI EEMNESSER

10:00 - 15:30 TORENKLIMMEN/ABSEILEN

In Café Staal zorgt zanger/entertainer Jari Kreuning voor een
onvergetelijke Koningsnacht.
Op Koningsnacht bent u dit jaar welkom in Club Raadhuis.
DJ Joost Gijzel zet de avond op zijn kop!

Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke
Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen
van dit werk is de moeite waard.

9.00 - 13.00 JEUGDMARKT/RUILBEURS

Kinderen tot 16 jaar kunnen op deze vrijmarkt speelgoed, boeken,
muziekinstrumenten en andere snuisterijen verkopen of ruilen. Een goede
gelegenheid om de zolder en garage te ruimen. Zeker weten dat daar nog
wel spulletjes staan waar iemand anders blij van wordt en die nog een
zakcentje opbrengen ook. Lees wel even de informatie en voorwaarden
elders in deze Feestkrant.

9.00 - 16.00 ZWARTE MARKT

Eemnessers kunnen hun spulletjes zelf aan de man brengen. Een
gezellige snuffelmarkt met voor ieder wat wils. U vindt de kramen
aan de Wakkerendijk, De Waag, Jhr. Roëlllaan en Kerkstraat. Ook zijn
er verenigingen aanwezig om hun activiteiten onder uw aandacht te
brengen. Voor wie een kraam wil huren, verwijzen wij graag naar de
informatie elders in deze Feestkrant.

9.30 - 10.00 AUBADE

Op de trappen van Het Oude Raadhuis aan de Wakkerendijk zal burgemeester
Roland van Benthem namens de Koning uw felicitaties in ontvangst nemen.
Ook worden de personen die recent een Koninklijke onderscheiding hebben
gekregen extra in het zonnetje gezet. We zingen uitbundig samen met ‘De
Weidevogels’, onder leiding van Leon Lutterman en proosten met elkaar op
onze Koning. Zingt en proost u mee?

Schaakvereniging het Dikke Torentje heeft een aantal grote denkers in haar
ledenbestand. Het Dikke Torentje is dan ook een gevreesde tegenstander
voor menige schaakvereniging in de regio. Vandaag wordt een straatgevecht
geleverd op de Wakkerendijk. Doet u mee?

In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via
de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van
Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht
en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe.
En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!
Tegelijk met het toren beklimmen organiseert het Feestcomité – het wordt
een traditie – ‘abseilen’ langs de buitenkant van de toren. De toegang tot
de toren is open vanaf de parkeerplaats van de kerk en vanuit de Kerkstraat
over het oude kerkhof achter langs de kerk.

10:30 - 11:00 SOLEXRIT & 11:00 - 11:30 SOLEXRACE

Op het vertrouwde parcours van Torenzicht, Plantsoen, Parklaan en Rutgers
van Rozenburglaan vindt ook dit jaar de solexrace plaats. Voorafgaand
aan de race zal er een rit door Eemnes gemaakt worden. Elders in deze
Feestkrant leest u meer over deze rit en het thema van dit jaar. Let wel, de
normale regels voor bromfietsers gelden, dus: minimum leeftijd 16 jaar en
helm (of eitje) verplicht. Deelnemers kunnen zich vanaf 10:15 uur melden bij
de “Koninklijke pits” op de Braadkamp. Deelname is op eigen risico.

11:00 - 11:30 DANSOPTREDEN

Danscompagnie Eemnes maakt er dit jaar een beestenboel van! Tijgers,
olifanten, beren en nog veel meer dieren zullen door de straten van
Eemnes trekken. Kom kijken naar de vrolijke, beestachtige dansen
uit de familievoorstelling Jungle Book. De dansparade start op het
evenementenplein en maakt een ronde door de drukke straten van Eemnes.
Tijdens de parade worden allerlei soorten dans getoond waaronder klassiek
ballet, modern en streetdance. Kom jij ook gezellig aapjes kijken?

11.00 - 15.00
10

© Rick de Raad

EEMNESSER VLAG

11.00 - 15.00

Stichting Feestcomité Eemnes 2019

Op de zwarte markt en
in de Oudheidkamer zal
ook de Eemnesser vlag
te koop zijn (stokvlag van
1 bij 1,5 m) voor slechts
€12,50.

11:00 - 15:00 KRATTEN STAPELEN

Inmiddels is het kratten stapelen uitgegroeid tot een ware traditie. Onder
deskundige begeleiding bouw je een hoge stapel kratten, terwijl je zelf
bovenop de stapel blijft staan. Griezelig om te doen, adembenemend
om te zien. Je vindt het kratten stapelen op het landje aan de Vaartsteeg.

11:00 - 15:00 PANNA-VOETBAL

Het immens populaire pannavoetbal mag ook deze dag niet ontbreken. Op
het Evenementenplein staat de kooi waarin deze vorm van straatvoetbal
gehouden wordt. Laat jij zien hoe je met vliegensvlug voetenwerk een punt
kunt scoren? Voor de beginneling en voor gevorderden, voor vaders en
zonen, moeders en dochters; iedereen krijgt de kans om een paar minuten
zijn of haar voetbaltalent te showen.

11:00 - 15:00 HINDERNISBAAN JUNGLE RUN

Wederom heeft het Feestcomité Eemnes een grote attractie geregeld voor
op het Evenementenplein. De JUNGLE RUN van 17 meter, een echte
Eemnesser attractie! Ben je sportief en wil jij je energie kwijt, ga dan de
strijd aan met de verschillende elementen van het boeren leven tussen
11.00 en 15.00 uur op het Evenementenplein. Leeftijd vanaf 6 jaar, deelname
voor eigen risico. Deelname is gratis.

11:00 - 16:00 OUDHEIDKAMER OPEN

Expositie “40 Jaar Historische Kring Eemnes”
40 Jaar geleden, op 24 februari 1979, werd de basis gelegd voor de
Historische Kring Eemnes. Op initiatief van Jan Out meldden zich toen een
aantal mensen die wel interesse hadden in de geschiedenis van Eemnes.
De nieuwe tentoonstelling laat zien wat die 40 jaar heeft opgeleverd. Zo
zijn er overzichten te vinden van de onderwerpen die de afgelopen veertig
jaar aan de orde zijn geweest in het kwartaalblad van de Historische Kring
Eemnes. Zo ook de namen van alle Eemnesser families waarover in de
afgelopen veertig jaar gepubliceerd. Voorwerpen en schilderijen die aan de
HKE werden geschonken of door de HKE zijn aangekocht zijn van zolder
gehaald en op deze tentoonstelling te zien. Over alle onderwerpen die
worden getoond is voor geïnteresseerden meer informatie te verkrijgen.
Op de tentoonstelling is ook ruimte om uw wensen en ideeën voor de
toekomst kenbaar te maken. Zo kunt u onderwerpen aangeven, die de
vrijwilligers van de HKE kunnen onderzoeken en waarover gepubliceerd
kan worden in het kwartaalblad. Attentie: Op de zwarte markt en in de
Oudheidkamer zal ook de Eemnesser vlag te koop zijn (stokvlag van 1 bij 1,5
m) voor slechts €12,50.
De toegang is gratis. Zie ook www.historischekringeemnes.nl voor nadere
informatie.

11.00 - 15.00

© Rick de Raad

11.00 - 11.30

© Danscompagnie

© Rick de Raad

10.30 - 11.30

11:30 - 13:00 STERKSTE MAN VAN EEMNES

Dames en heren, na een geslaagde editie afgelopen Koningsdag, wagen
we het er weer op en hopen we wederom op een groot succes. Acht
ijzersterke mannen zullen de strijd met elkaar aangaan op Koningsdag
om de titel “Sterkste man van Eemnes 2019” in de wacht te slepen.
De deelnemers zullen het opnemen tegen elkaar door middel van het
uitvoeren van enkele zware onderdelen, waarna uit de score zal blijken
wie dit jaar de sterkste man zal zijn! Daarbij komt ook nog dat Super
Kasper, het Tractorpullingbeest van Loonbedrijf Groenestein weer van
de partij is voor het onderdeel trekker. Kom allemaal op Koningsdag naar
de Braadkamp om net zoals voorheen de sterkste mannen van Eemnes
tegen elkaar te zien strijden op het speelveld.

13:15 - 14:00 SJEESKEURING

De deelnemers aan het ringsteken verzamelen zich vanaf dit moment op
de Rutgers van Rozenburglaan en de Parklaan. De aanspanningen zien
er op hun best uit: de paarden en pony’s beslagen, de manen gekamd,
de koetsier is op zijn paasbest, de leidsels zijn ingevet, de rijtuigen
gepoetst en voorzien van een mooie versiering. Niets is aan het toeval
overgelaten. De mooiste aanspanning verdient een prijs.

14:00 - 15:30 RINGSTEKEN VOOR SJEZEN

Gebroederlijk staan de toeschouwers schouder aan schouder op de
Torenzicht om vooral niets te missen van dit fraaie schouwspel van
spanning en aanspanning. Geblokte pony’s, robuuste paarden en ranke
hackney’s tonen zich van hun beste kant. De trotse koetsiers en hun
goedlachse passagiers concentreren zich op dat nietige ringetje hoog
in de lucht. Dankzij het smeuïg en deskundige commentaar van Bert
Majoor volgt u de zaken op de voet, zelfs als het zicht u even ontnomen
wordt.

15:30 - 16:15 TONNETJE STEKEN

Als haringen in een ton verdringt het publiek zich jaarlijks bij het tonnetje
steken in de Kerkstraat. Toch zijn er slechts weinigen die het aan durven
zelf in het karretje plaats te nemen om -met het risico van een nat
pak de helling af te glijden. Wij geven het u ook te doen om onder het
toeziend oog van een veelkoppig publiek de zenuwen de baas te blijven
en deze bijna onmogelijke opdracht te vervullen. De toeschouwers zien
eigenlijk niets liever dan een mislukte poging met een nat pak tot gevolg.
Niettemin is de bewondering groot voor de uiteindelijke winnaar. Vanaf
15.15 uur kunnen deelnemers vanaf 16 jaar zich ter plaatse opgeven.

11:30 GERARD WORTEL IN OUDHEIDKAMER

15.30 - 16.15

Stichting Feestcomité Eemnes 2019

© Rick de Raad

14.00 - 15.30

© Rick de Raad

11.30 - 13.00

© Rick de Raad

11.00 - 16.00

© HKE

Gerard Wortel, nog net onze dorpsdichter en welbekend kleinkunstenaar,
zal weer optreden in de Oudheidkamer. Hij gaat, al naar gelang hoe het valt,
op eigen initiatief of op verzoek liedjes zingen onder begeleiding van zijn
onafscheidelijke gitaar. Het einde van zijn repertoire is niet te peilen, zodat
ook de eindtijd niet is vast te stellen.
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GAS | WATER
SANITAIR | CV
ZINK- EN
DAKWERK

Wij hebben ruime ervaring
in alle gangbare systemen
en aansluitingen. Of het
nu gaat om een aanpassing
of het vervangen van
een complete installatie,
bij ons gebeurt dit altijd
vakkundig!

E installatiebedrijf@online.nl
M 06 514 10 571

Advertentie van der kamp.indd 1

01-10-15 20:48

GRANDCAFÉ EEMLAND WENST HEEL EEMNES VEEL PLEZIER MET KONINGSDAG
ACTIVITEITEN KONINGSDAG
VANAF 9.00 UUR OPEN

MET ORANJETOMPOEZEN EN ORANJEBITTER
VANAF 11.00 UUR

KONINKLIJKE LUNCH
VANAF 12.00 UUR

SPRINGKUSSEN VOOR DE KIDS
VANAF 14.00 UUR

DJ DRIVE IN
VANAF 15.00 UUR

WIJ STAAN KLAAR VOOR ÁL UW WENSEN

BEKROOND DINER SELECTIE VAN ONZE KAART

Tel. 035-5315864 - info@grandcafe-eemland.nl - www.grandcafe-eemland.nl

dit is oranje!
Jouko en Maurice
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KONINGSNACHT 26 APRIL
VANAF 20.00 UUR

CLUB RAADHUIS
KONINGSDAG 27 APRIL
VANAF 15.00 UUR

SONNY’S INC.
WWW.HETOUDERAADHUISEEMNES.NL
INFO@HETOUDERAADHUISEEMNES.NL

ditisdrukwerk.nl
aannemersbedrijf

E.Q. M. Calis en Zonen
Nieuwbouw - Verbouw – Kelderbouw

Torenlaan 33
1251 HG Laren NH
T. (035) 538 79 03
info@eqmcalisenzonen.nl
www.eqmcalisenzonen.nl

© Fiets DJ

© Goochelar Quintus

STRAATFESTIVAL

FIETS DJ

Deze meervoudig Nederlands kampioen straatgoochelen vertoont
zijn originele goochelkunsten dit jaar in Eemnes. Door geweldige
interactie met het publiek verandert bij Quintus een kaarttruc in een
waanzinnig komisch schouwspel. Quintus maakt voor zijn interactieve
voorstelling optimaal gebruik van de mensen in zijn omgeving. Het
publiek dat bestaat uit volwassenen en kinderen waardeert dat met
een gulle lach en spontaan applaus.

De Fietsende DJ is een unieke mobiele muziek-act voor jong en oud.
Een funky rood vouwfietsje is met een krachtige muziekinstallatie
omgebouwd tot een vette discofiets. De DJ komt er aan en is niet te
missen. Kleurrijk, vrolijk en altijd met aanstekelijk lekkere muziek.
Kortom, een bijzondere verschijning waar je gegarandeerd een goed
humeur van krijgt! Iemand al een verzoekplaatje?! Van Strauss tot
House , van Disco tot Calypso. Zing en dans mee met de Fietsende DJ.

10.15, 11.30 Evenementenplein
12.30 Wakkerendijk/Staal

11.00 Wakkerendijk/Staal
12.00 en 14.45 Evenementenplein
13.45 Kerkstraat

© Stokstaartjes

© Boris en Tasja

GOOCHELAAR QUINTUS

BORIS EN TASJA

STOKSTAARTJES

Chimpansees in Eemnes? Kijk daar komt de “dompteur” aan met zijn
mini-huifkarretje en daaruit komen Boris & Tasja: 2 iets te ondeugende
chimpansees in een dansdemonstratie op muziek. Van Beethoven tot
Rock & Roll en terug. Tot de mannetjes-chimp het vrouwtje iets te
leuk begint te vinden en de dompteur in moet grijpen om de zaak niet
uit de hand te laten lopen!

Twee stokstaartjes zijn ontsnapt uit de dierentuin, op zoek naar een
nieuwe clan. Nieuwsgierig, speels en hartverwarmend. Dit duo
stokstaartjes is nog niet gewend aan de mensenwereld. Gefascineerd
proberen ze hun nieuwe thuis te begrijpen. Even wachten ze af, om
dan toenadering te zoeken. Ze zijn knuffelbaar, maar ook brutaal…het
blijven roofdiertjes.

11.45 Wakkerendijk/Staal
12.45 Kerkstraat
13.45 Evenementenplein

12.30 Evenementenplein
13.30 Wakkerendijk/Staal
14.30 Kerkstraat

Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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© Sonny’s Inc

© Shantykoor

© Sonny’s Inc

STRAATFESTIVAL

SONNY’S INC

Deze middag is de Kerkstraat uw thuishaven. Shantykoor het
Ruime Sop zal u deze middag vermaken met een diversiteit aan
zeemansliederen. Of u nu aan bak- of stuurboord staat, ze zingen
voor iedereen een behouden vaart.

Inmiddels is de entertainmentband Sonny’s Inc niet meer weg te
denken uit Eemnes. Met een keur aan veelzijdige muziekgenres zoals
Latin, pop, soul, funk, R&B, jazzy en Nederlandstalig gaan ook hier
geheid weer de voetjes van de vloer.

12.15, 13.15, 14.15 Kerkstraat

15.00 Het Oude Raadhuis

JARI KREUNING, MIKE VERSTEEG EN
WESLEY MEURS
Dit jaar pakt café Staal spectaculair uit met een drietal zangers van
het Hollandse lied.
15.00 Wakkerendijk/Staal

© Jonny Lane

© Jari Kreuning, Mike Versteeg en Wesley Meurs

SHANTYKOOR HET RUIME SOP

JONNY LANE
Luister naar de krachtige sologitaar, de harmonische zangpartijen
en de steady bas en drum tandem. En vergeet het fraaie blues
mondharmonica werk van Jon zelf niet. De sixties sound wordt
uiterst authentiek neergezet, zonder maar één moment saai te
worden. Ouderwets genieten van de muziek uit de tijd van toen.
Met songs van onder andere The Beatles, The Rolling Stones, Buddy
Holly en Bob Dylan.
16.00 Kerkstraat

Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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nginneskate
Kwaliteitsproducten van BPE

Verenivroege
ningin-
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van een
volwassene
te skaten.
Leden vanBV
de GHV en de
BPE begeleiding
is hèt merk
van
Ankofi
t Industries
IJsclub begeleiden de tocht. Overig verkeer wordt tijdelijk stopgezet, u
kunt dus veilig zwieren over het gladde asfalt. Deelnemers zijn verplicht
een helm te dragen. Deelname aan de tocht is gratis.
Mocht het regenen, dan kan het evenement om veiligheidsredenen helaas
niet doorgaan.

WILT U OOK ADVERTEREN
IN DE FEESTKRANT?

®

KIJK DAN OP
WWW.FEESTCOMITE-EEMNES.NL

www.ankofit.nl
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Voor al uw

GLAS

naar

Specialiteit in:

Telefoon

BAST

www.alandriumtuinen.nl
Tel.:035 672 02 55

isolatieglas (KOMO-gekleurd)
voorzetramen
spiegels
veiligheidsglas

035-538 77 49

23
AUTO IMPORT / AUTO IN- EN VERKOOP / TAXATIES
9

Energiestraat 26 b, Naarden
Tel. 035 - 240 04 20 / 06 50 58 07 58
info@gooischewielen.nl www. gooischewielen.nl

Bramenberg 18, 3755 BZ Eemnes, 035 - 538 80 81
eemnes@gooischvloerenhuys.nl
www.gooischevloerenhuys.nl

| 06 51
| rene@eemnesbouw.nl
| 06
ReneRene
PerierPerier
1351
5813
1958
19 | rene@eemnesbouw.nl

e Perier | 06 51 13 58 19 | rene@eemnesbouw.nl
Rene Perier | 06 51 13 58 19 | rene@eemnesbouw.nl

DE (EEMNESSER)
VLAG KAN UIT
Omstreeks 1970 streek een onderwijzer met Bussumse wortels in
Eemnes neer, beter bekend als Jan Out. Hij was geïnteresseerd in
heemkunde en onderwees dat vak ook graag aan zijn leerlingen
op de Mariaschool. Hij was in 1970 met andere geïnteresseerden al
medeoprichter van de Stichting Tussen Vecht en Eem, die zich ten
doel stelde de belangstelling voor regionale en lokale geschiedenis te
stimuleren. In de jaren daarna schreef hij over Bussum en zijn nieuwe
woonplaats Eemnes.

De HKE werkt ook samen met anderen,
zoals in en voor 1987 met de Stichting
Vrijheidsmonument ten behoeve van de
totstandkoming van het Vrijheidsmonument.
Verscheidene grotere en kleinere activiteiten
in samenwerking met de gemeente Eemnes,
scholen en de bibliotheek komen van tijd
tot tijd tot stand, evenals in de jaarlijkse
samenwerking met het Feestcomité Eemnes.
Naast lokale belangstelling, kan Eemnes ook
bogen op internationale belangstelling, hetzij
van nazaten van emigranten, hetzij van in de
oorlog gestrande piloten of onderduikers.
Lang had de HKE geen eigen onderkomen,
maar in 1993 kon de vereniging in de
verlaten brandweergarage achter het Oude

Raadhuis trekken om de Oudheidkamer in te
richten. In 1998 werd het van de gemeente
overgenomen voor één gulden. Nu er wat
te zien was, groeide het ledental sterk en
het zou tot circa 800 doorgroeien. Dat is
uitzonderlijk groot voor een gemeente
met ruim 9000 inwoners. De HKE kan
zich ook verheugen in een grote schare
vrijwilligers, bijna 90. Een tiental van deze
vrijwilligers houdt zich bij uitstek bezig met
diepgaand onderzoek op allerhande gebied
en publiceert daarover in het kwartaalblad.
Grote behoefte is er aan vrijwilligers met
IT- en database-expertise om de lopende
digitalisering verder uit te bouwen op
systeemniveau.
De Historische Kring Eemnes is ingebed
in de samenleving. Ondanks de relatief
grote uitbreidingen van het dorp is een
hechte gemeenschap ontstaan, waarin
ook nieuwkomers zich thuis voelen en
geïnteresseerd raken in de geschiedenis
van de gemeente. De HKE is gesticht door
dertigers en veertigers in een tijd dat er
al grote veranderingen plaats vonden. De
wereld verandert nu nog sneller. Kortom,
dertigers en veertigers van nu: HKE zal jullie
van harte welkom heten onder haar motto:
“Het heden heeft zijn wortels in het verleden
en vormt de basis voor de toekomst”.
Zie historischekringeemnes.nl voor meer
informatie over de HKE en verschillende
jubileumacties.
Jaap Groeneveld

foto Jan de Bruijn

Vijf werkgroepen werden er gevormd:
Monumenten, Bibliografie, Genealogie,
Klokken en Haven en Scheepvaart. De eerste
drie bestaan nog steeds; de laatste was
een kort leven beschoren. Het werk van de
Werkgroep Klokken heeft ertoe geresulteerd
dat de uurwerken en klokken van de twee

oude gemeentelijke torens zijn gerestaureerd
en er in de Grote Kerk weer twee luidklokken
hangen. Het Eemnesser Klokkenluiders
Gilde is tevens als een resultaat van dat
werk te beschouwen. Het lijvige boekwerk
“Eemnessers door de eeuwen heen” uit 2002
is een grote verdienste van de Werkgroep
Genealogie, die nog veel publiceert
over Eemnesser families. De Werkgroep
Monumenten (nu Bebouwingsgeschiedenis)
onderzoekt en beschrijft nog steeds
de geschiedenis van (oude) Eemnesser
gebouwen. Inmiddels heeft HKE een
imposante eigen bibliotheek met boeken die
geheel of gedeeltelijk ingaan op Eemnes.
Inmiddels zijn er dertien werkgroepen,
waaronder Klederdracht, Foto’s Algemeen,
Voorwerpen en Documentatie, die zich
meer richten op het verzamelen, beheren en
beschrijven.

foto Bart Nouwens

Jan Out miste in Eemnes een groep
onderzoekers en schrijvers over de lokale
geschiedenis. Via een oproep in de Gooi- en
Eemlander nodigde hij geïnteresseerden uit
om op 26 februari 1979 in de Mariaschool,
toen nog aan de Jhr. Roëlllaan, te komen
tot de oprichting van een historische kring.
Er kwamen 22 belangstellenden die dat
wel zagen zitten. Uit de aanwezigen werd
een werkgroep gevormd als voorlopig
bestuur, bestaande uit: Marijke Achthoven
als secretaris, Fred Mol (hoofd van De
Zuidwend) als penningmeester en Jan Out
als voorzitter. De Historische Kring Eermnes,
kortweg HKE, was geboren. Na één maand
was het ledental al 33. Op 23 december 1980
werd de oprichtingsakte van de Historische
Kring Eemnes bij de notaris gepasseerd.
Van begin af aan had de HKE een aantal
belangrijke doelstellingen, zoals het uitgeven
van een verenigingsblad, het vastleggen van
verhalen van oude Eemnessers, Eemnesser
dialect en de klederdracht, het fotograferen
van af te breken of te veranderen
gebouwen, de aandacht voor monumenten
en genealogisch onderzoek. De eerste
kwartaalbladen werden in eigen beheer
gestencild op de machine van De Zuidwend.
De eerste filmavond “Eemnes toen en nu”
werd al aangekondigd voor 19 april, in De Hilt.

HKE-oprichter Jan Out (r) met zijn echtgenote Corrie (m) en voorzitter
Liesbeth Lemckert opgehaald met de brandweer om de nieuwste
tentoonstelling te openen.

Een gezellige boel bij de toast op HKE.
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• Van A tot Z betrokkenheid.
• Professioneel maatwerk.
• Van begin tot eind contact met dezelfde ‘Gooische vloeren’ vakman.

Bouwbedrijf

Johan Wiggerts
Baarn

• Specialist in creatieve legpatronen.
• Vakbekwaam in onderhoud, renovatie en diverse afwerkingen.

© Peter Wonder

• Niet alleen nationaal maar ook internationaal inzetbaar.
• Vakkundig in alle legtechnieken.
• Professionals in trapbekleding.
Theo Stalenhoef

E-mail: info@gooische vloeren.nl

Tel.: 0623916709

http://www.gooischevloeren.nl/indexhtm

Er zijn van die dingen die horen bij elkaar. Zoals de zon en de maan of Bert
en Ernie. Dat is ook het geval met Koninginnedag en KNIJN. Ze zijn als peper
en zout, als kop en schotel, als hamer en sikkel, als oud en nieuw, en als man
en vrouw. KNIJN is er dus weer bij op Koninginnedag. En dat verveelt nooit,
www.johanwiggerts.nl
want ze spelen alsof het de eerste keer is, enthousiast
en meeslepend. Na
af loop van het tonnetje steken houden zij de stemming hoog in de
johan@wiggerts.demon.nl
Kerkstraat.

Mob.: 06 54 31 00 33

Voor al uw bouwwerkzaamheden...

Boomkwekerij

H.G. VAN LEEUWEN

• Tuinaanleg

specialist voor hoveniers en particulier
Oud Eemnesserweg 3 - Baarn - tel. (035) 5421108

• Onderhoud

Volop verkrijgbaar van eigen kwekerij:

Coniferen, Buxus,
Lei en Vormbomen,

• Sierbestrating

Hulst, Haagbeuk
en Bamboe

Ons NAK-B keurmerk is uw garantie voor een gezonde boom

HOVENIERSBEDRIJF

WALLENBURG

Laarderweg 27 • 3755 AK Eemnes
Telefoon 035 533 66 77 • Mobiel 06 212 307 91
www.wallenburghoveniers.nl

BEPLANTINGSHANDEL/HOVENIERSBEDRIJF

GERARD VAN DEN TWEEL

Tuinaanleg / onderhoud / sierbestratingen / kwekerij / handel in sierteeltgewassen

Meentweg 69, 3755 PB Eemnes, tel. (035) 5315107

Goed voor uw tuin en sterk in plantwerk
Particuliere verkoop beplanting op afspraak.
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Actief op veel terreinen in de bouw
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CAFÉ STAAL

PARTYVERHUUR DE WIT
BP SERVICESTATION KOOT
BEAUTYCARE HUMAN TOUCH
KEES CALIS MACHINEVERHUUR
CAMPAGNE MAKELAARDIJ
DITISDRUKWERK EEMNES
VOLTECH ELEKTROTECHNIEK
RIGTER HANDELSONDERNEMING
BOUWBEDRIJF VAN DER WARDT
DKS EEMNES SCHILDERWERKEN
BONNEVELD AANNEMINGSBEDRIJF BV

GCG SCHOONHEIDSSALON & PEDICUREPRAKTIJK

© foto: Willy Post

BOUWCENTER RAB EEMNES

4 MEI

DODENHERDENKING

VLAGGEN
Wij vragen u deze avond vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
(21.10 uur) te vlaggen. De vlag (zonder wimpel) dient dan halfstok te
worden uitgestoken.

DODENHERDENKING EEMNES 4 MEI 2019

TWEE MINUTEN STILTE

Zaterdag 4 mei a.s. om 20.00 uur vindt de jaarlijkse dodenherdenking
plaats bij het Vrijheidsmonument op het Plantsoen. Op dat moment
herdenken wij de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog,
maar ook hen die, waar ook ter wereld, sinds die tijd als gevolg van
oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Tegelijk met onze herdenking vinden op vele andere plaatsen in het
land herdenkingsplechtigheden plaats. Overal wordt vanaf 20.00 uur
twee minuten stilte in acht genomen. Wij verzoeken u hieraan mee
te werken.

STILLE TOCHT VANAF DE HILT

HERDENKINGSCONCERT

De stille tocht naar het Vrijheidsmonument vertrekt om 19.40 uur
vanaf De Hilt aan de Hasselaarlaan. Burgemeester en wethouders, met
direct daarachter kinderen van de scholen, leiden de tocht. De tocht
wordt begeleid door de Drum- en Showband MCC.
Voor een goede orde bij het monument vragen wij u in cirkelvorm
op te stellen, maar de doorgang vanaf het Plantsoen en de plaats
vóór het monument vrij te houden voor het gemeentebestuur en
de schoolkinderen. De kinderen zullen ook de officiële kransen
en bloemstukken leggen. Direct aansluitend kunnen de andere
aanwezigen hun bloemen leggen.

Aansluitend (om ca. 20.30 uur) aan de herdenking bij het monument
wordt onder leiding van Paul Snoek in de N.H. (grote) Kerk aan de
Kerkstraat een herdenkingsconcert verzorgd door Vocaal Ensemble
Puur. De toegang is gratis.

HERDENKING DOOR SCHOOLKINDEREN OP 8 MEI
Alle groepen 7 van de Eemnesser basisscholen komen op woensdag 8
mei om 10.30 u samen in de grote Nicolaaskerk. Na een korte bijeenkomst
lopen de kinderen in een stille tocht naar het Vrijheidsmonument. Na
twee minuten stilte en het blazen van de Last Post worden er bloemen
gelegd bij het monument.
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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HUIS VAN
EEMNES

3HOUSE CHEMICALS

BEPLANTINGSHANDEL
HOTEL CAFE RESTAURANT
DEUREN SERVICE EEMNES
JEROEN ARENDS TUINEN
GERARD VAN DEN TWEEL
DE WITTE BERGEN

LOONBEDRIJF
G.GROENESTEIN

PRIMERA

TUINMACHINES
EEMNES

A.S. DE KRUIJF HOLDING BV

BIJLARDS
VERSE FRIETEN

DKS-EEMNES

HOVENIERSBEDRIJF
FRANK V.D. AKKER

DE JONG
Loodgieters- en onderhoudsbedrijf

LOONBEDRIJF
J.P.DE JONG

PROKO
AUTOSCHADEBEDRIJF

VAN DEN BRINK
ELECTRONICS

AANNEMERSBEDRIJF
H.M. LOMAN EN ZN

BOUW EN INSTALLATIE
BEDRIJF GEBR DE ROOIJ

DITISDRUKWERK

HOVENIERSBEDRIJF
BEN MAKKER

JOOST VAN LIEROP
BOUW EN TIMMERBEDRIJF

LOONBEDRIJF POST

RABOBANK
EEMNES

VAN EEDEN
INSTALLATIESERVICES

AANNEMERSBEDRIJF
BOUWZICHT

BOUWBEDRIJF
GERARD VAN VALKENGOED
MARCEL V. ’T. KLOOSTER
GRONDBORINGEN

HOVENIERSBEDRIJF
WALLENBURG

KEES CALIS GRONDVERZET
EN MACHINEVERHUUR

M.B.M.VAN DIJEN
METAALTECHNIEK

SCHILDERSBEDRIJF
B. VAN ’T. KLOOSTER

VAN VELSEN
MEUBELMAKERIJ

MELANIE CALIS TUINEN

SCHOENENBOERDERIJ
BEUKEBOOM

VAN WEES
TUINEN

MEUBELMAKERIJ
VAN BREEMEN

SERVICE STATION KOOT

VDO
ADVERTISING

AANNEMERSBEDRIJF
E.Q.M. CALIS EN ZONEN BV

BOUWBEDRIJF
PALMERE

GEBR. VAN DER HEIDEN

AANNEMERSBEDRIJF
JOHAN WIGGERTS

BOUWBEDRIJF
TEMPELAARS

GOOILAND
BEVEILIGINGEN

ADEL RIGTER HANDEL

BOUWBEDRIJF
V.D. WARDT

GOOISCHE VLOEREN

MEUBELMAKERIJ
WIGGERTS

STICHTING
HUIS VAN EEMNES

VOLTECH.B.V.
INSTALLATIEBEDRIJF

ADVIESBUREAU ERVE AS

BOUWBEDRIJF
VAN BOHEEMEN

GRAND-CAFÉ
EEMLAND

MULTI SERVICE HILHORST

STAL
PAARDENVREUGD

VOS WONING EN
PROJECTSTOFFERING

ALWIN BAKKER
SCHILDERWERKEN

CAFE
SCHIPPERS WELVAREN

GROENCOMBINATIE
RUISENDAAL BV

HOVENIERSBEDRIJF
WOUTER NAP

OOK
ONDERSTEUNING OP
KANTOOR

STAL
”DE PAARDENSTEK”

WERNER BROUWER
GRONDWERKEN

ANDRÉ VAN OOSTRUM
MACHINEVERHUUR

CARINA CALIS
GRAFISCH ONTWERP
& FOTOGRAFIE

GROND-WEGEN EN
WATERBOUW BONNEVELD

HP MOTOREN

KAMIEL MELLEGERS

PAANS
AUTOSERVICE

STICHTING
KRINGLOOP

CAMPAGNE
MAKELAARDIJ

APOTHEEK EEMNES

COOP SUPERMARKTEN

H.J.G.VAN OOSTRUM
LOON EN AANN.BEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF
R.J.M. V. D. ZWAAN

KEVIN KRAMER SERVICE

PEEWEE INTERNATIONAL

STUKADOORSBEDRIJF
JEFFREY CHRISTENHUIS

WIGGERTS
AUTOWASSERVICE B.V.

ARJAN BEUKEBOOM
HANDELSONDERNEMING

DE DEEL ZAALVERHUUR

HARRY POST
INTERIEURBOUW

JAN RIGTER
ONTWIKKELING

LEKKER GEZOND

PENSIONSTAL
DE HEIDEHOEK

TECHN. GROOTHANDEL
EEMLAND

ZANOLI
SLOOPWERKEN B.V

AUTOMOBIELBEDRIJF
BEUK

DE KAASSCHUUR

HENK WIGGERTS
GROENVOORZIENING

JBT WIGGERTS BOUW

LOODGIETERSBEDRIJF
R. TENDOLE

PETER BLOM
LOON EN VERHUUR

TIMMER EN ONDERHOUDBEDRIJF EKOBOUW

ZUIVELHANDEL EN
PARTYVERHUUR DE WIT

.NL

KEES RIGTER
HANDELSONDERNEMING

KLUS & ONDERHOUDSBEDRIJF

