
zondag 1 januari tot  
maandag 31 december
Ga l er i e W
Er is in De Hogeweyk een doorlo-
pende kunstexpositie met de naam 
‘Galerie W’. Galerie W is een initi-
atief van de Stichting Beeldende 
Kunst Weesp. De kunstenaars van 
‘Weespers aan de Wand’ laten be-
zoekers aan De Hogeweyk kennis-
maken met hun kunstwerken. De 
expositie is dagelijks geopend van 
10.00 tot 19.00 uur.

zaterdag 5 mei tot  
vrijdag 31 augustus
ex posi t i e
In Het Lichthuis, Waagplein 10, is 
een doorlopende expositie te zien. 
In de maanden mei, juni, juli en 
augustus zal werk te zien zijn van 
Albert van den Bergh. Hij maakt 
mooie schilderijen d.m.v. airbrush. 
Het Lichthuis is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 9.30 
tot 12.00 uur.

zaterdag 5 mei tot  
zaterdag 27 oktober
Zom eropen i nG k er k
De Grote Kerk aan de Nieuwstraat 
is op de zaterdagen in mei t/m ok-
tober geopend voor publiek tussen 
13.00 en 16.00 uur. Een ieder is van 
harte welkom om het prachtige ge-
bouw van binnen te bekijken. Tij-
dens de openstelling worden ook 
op kleine schaal tweedehands boe-
ken verkocht. 

woensdag 27 juni
rode k ru is soos
Het Rode Kruis houdt een soos in 
ouderensociëteit De Roskam. Be-

langstellenden kunnen tussen 
13.30 en 15.30 uur binnenlopen 
voor een kopje koffie, een praatje 
en een spelletje. De entree bedraagt 
€ 2,-. Wie geen vervoer heeft, kan 
maandagavond tussen 18.30 en 
20.00 uur bellen met 06-13898245. 
Men wordt dan opgehaald en weer 
thuisgebracht. De kosten hiervoor 
bedragen € 1,50.

pick n ick de Zon n ebloem
De Zonnebloem houdt een picknick 
aan Smal Weesp. Oudere Weespers 
kunnen om 11.00 uur aanschuiven 
om lekker mee te eten en te kletsen 
met andere Weespers. De picknick 
wordt gehouden naast het toiletge-
bouw bij Aquamarin.

donderdag 28 juni
pick n ick 
Vrou W en Va n Weesp
Op 28 juni wordt het eerste deel 
van het seizoen door de Vrouwen 

van Weesp weer afgesloten met een 
picknick. Meer informatie via mw. 
Popal, tel 0294- 266360

Ver r a ssi nGsf i l m
In de City of Wesopa is deze donder-
dagavond een verrassingsfilm te 
zien. Dit is de laatste film die in de 
‘oude stijl’ te zien is. Vanaf volgend 
seizoen zijn de filmvoorstellingen 
digitaal. Aanvangstijd: 20.30 uur, 
entree € 7,00 of 1 filmstrip.

zaterdag 30 juni
ei n de x a m en u i t Voer i nG
Globe
De cursisten van muziekschool 
Globe geven hun eindexamenuit-
voering in de City of Wesopa. Ie-
dereen is van harte welkom om de 
voorstelling te komen bekijken. De 
entree is vrij. Aanvang: 20.00 uur.

orGelconcert
Organist Martin Kamminga be-

speelt het Adema-orgel in de H. 
Laurentiuskerk. Op het program-
ma staan vier grote werken: twee 
van Joh. Seb. Bach en twee van 
Felix Mendelssohn. Het concert be-
gint om 15.00 uur en is vrij toegan-
kelijk. Wel is een bijdrage voor het 
orgelfonds welkom.

muZi ekconcou r s
De leerlingen van muziekschool 
Globe doen mee aan een muziek-
concours in de City of Wesopa. De 
jonge deelnemers spelen de meeste 
uiteenlopende muzieksoorten. 
Aanvang 20.00 uur.

slot f eest fc Weesp
FC Weesp houdt haar bekende 
slotfeest om nog eens te proosten 
op het afgelopen voetbaljaar. Alle 
FC Weespers, maar ook andere 
Weespers mogen komen. Aanvang 
20.30 uur, entree gratis.

woensdag 11 juli
rode k ru is soos
Het Rode Kruis houdt een soos in 
ouderensociëteit De Roskam. Be-
langstellenden kunnen tussen 
13.30 en 15.30 uur binnenlopen 
voor een kopje koffie, een praatje 
en een spelletje. De entree bedraagt 
€ 2,-. Wie geen vervoer heeft, kan 
maandagavond tussen 18.30 en 
20.00 uur bellen met 06-13898245. 
Men wordt dan opgehaald en weer 
thuisgebracht. De kosten hiervoor 
bedragen € 1,50.

Woensdag 27 juni 2012

De Grote Kerk is elke zaterdag open voor publiek.

Opgeven voor vrijdag:  
redactie@weespernieuws.nl
Meer agenda op 
www.weespernieuws.nl

Kerkdiensten  

pro t es ta n t se Ge m e e n t e  
Zondag 1 juli 10.00 uur
Grote Kerk
Ds. W.J. Lamfers

Zondag 1 juli 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
Ds. H.F. Klok

H. l au r e n t i uspa roc H i e 
Zondag 1 juli 10.00 uur
Laurentiuskerk
Eucharistieviering
J. Haen

Dinsdag 3 juli 09.00 uur
Stiltecentrum
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Vr i j Z i n n iGe Ge l oofsGe m e e n -
sc H a p npb
Deze week geen dienst

eVa nGe l isc H e Ge m e e n t e

Zondag 1 juli 10.00 uur
OAZ-gebouw
B. Reitsma

   

Weekenddiensten

Huisartsenpost Tergooi-
ziekenhuizen Blaricum,
werkdagen 17.00 - 08.00 uur 
weekeind/feestdagen, bellen 
voor afspraak: 0900-9359.

Apotheek Ballintijn, C.J. van Houten-
laan en Veldsema, Amstellandlaan 24:  
ma-vrij 08.00-18.00 uur, 
Buiten deze tijden: 
Dienstapotheek huisartsenpost 
Blaricum (035) 5330607

Tandarts 020-5709595

Homeopaat 30 juni en 1 juli
N. Parmentier 06-44958698

Vrijwilligers
Versa Vrijwilligerscentrale heeft 
weer verschillende openstaande 
vacatures. Zo zoekt de Vrijwilli-
gers Palliatieve Terminale Zorg 
een coördinator voor Weesp, 
Muiden en omstreken, zoekt 
Versa Ouderenwerk vrijwilligers 
voor de thuisadministratie en 
het Rode Kruis zoekt een con-
tactpersoon voor het plannen 
van dagtochten. Interesse: in-
loopspreekuur elke dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur op Van Hou-
ten Industriepark 21, Weesp. Of: 
0294-410578, vcweesp@versawel-
zijn.nl. Meer info op de website: 
www.versavrijwilligerscentrale.
nl. 

door Marieke van Veen

WEESP - Of er straks na een lood-
zware dag een tentje klaar staat 
voor Dakar-rijder Henno van Ber-
geijk hangt af van de Weesper be-
volking. De rally rijdt hij sowieso, 
maar voor de omstandigheden is 
hij afhankelijk van sponsoring. 
Daarom wordt van Bergeijk dit 
keer bijgestaan door Nanette 
Elfring, voormalig directeur van 
Forteiland Pampus. Zij hoopt er-
voor te gaan zorgen dat Weespers 
massaal achter Henno gaan staan.

“Normaal is de Dakar een ver-van-
je-bedshow, maar Henno brengt 
‘m heel dichtbij”, verklaart Elfring. 
“Veel mensen volgen de Dakar, 
maar het is leuker om te kijken als 
er iemand meedoet die je kent. En 
ik denk dat het nóg leuker is als je 
weet dat hij dat kan doen dankzij 
jou.”

Het idee is als volgt: Henno en Na-
nette hopen zo veel mogelijk klei-
ne sponsors te vinden. Al voor een 
tientje kunnen particulieren in-
stappen. Al die kleine beetjes steun 
maken het team van Henno een 
echt Weesper team. Wie meer over-
maakt, kan bovendien rekenen op 
een leuk bedankje, zoals een t-shirt 

of naamsvermelding op Henno’s 
pak. Hoe meer geld er wordt opge-
haald, hoe groter de kans dat Hen-
no’s deelname een succes wordt. 
“Mijn eerste Dakar reed ik in 2006 
op een oude Yamaha. Ik sliep ‘s 
nachts buiten, naast mijn motor. 
Dat ik de finish heb gehaald is een 
wonder. De tweede keer, in 2009, 
heb ik assistentie ingekocht, dat 

beviel al een stuk beter. Maar dit 
keer hoop ik met een echt team te 
kunnen gaan, dan kan ik de rally 
rijden zoals ‘ie bedoeld is! Ik hoop 
dat Weespers me daarin willen 
steunen. Er staan voor de komen-
de periode activiteiten ingepland 
waarbij mensen mij en mijn bedrijf 
Henno’s Car Casting kunnen leren 
kennen. Zo bouw ik een bivak na 
tijdens het Sluis-en-bruggenfeest 
en zit er een lezing in de pijplijn.”  

Een Dakar rijden is duur. Henno is 
net terug uit Albanië, waar hij een 

proefrally heeft gereden op een Hu-
saberg. Dat beviel goed. Van deze 
motor heeft hij er twee nodig. Eén 
compleet, en eentje in onderdelen 
voor als er iets kapot gaat. De twee 
motoren, een hele stapel banden en 
kisten vol gereedschap moeten wor-
den verscheept naar Peru, waar de 
Dakar van start gaat. De rally voert 
via de woestijn en het Andesge-
bergte naar Chili. De Weesper moet 

niet alleen zijn motor in bedwang 
houden, hij moet ook navigeren en 
zorgen dat hij langs de controlepos-
ten komt. Als hij ‘s avonds doodop 
in de bivak aankomt, hoopt hij 
meteen in een door zijn team opge-
zette tent te kunnen kruipen. Maar 
of dat team meegaat, hangt af van 
de inwoners van Weesp. Informatie 
over sponsoring is te vinden op de 
website weespgoesdakar.nl.

‘Normaal is de Dakar een ver-van-je-bed-
show, maar Henno brengt ‘m heel dichtbij’

Weesper hoopt dat plaatsgenoten hem steunen in zijn passie 

‘Mijn eerste Dakar reed 

ik op een oude motor. 

Dat ik de finish heb  

gehaald is een wonder’

Henno wil als een écht Weesper team naar de Dakar. Foto: Christian PFeiFFer

Jeugddisco 

Voetbalvereniging FC Weesp 
houdt zaterdag 7 juli een 
jeugddisco voor jongeren uit 
Weesp en omgeving. 

De avond is bedoeld voor 
jongens en meisjes tussen de 
12 en 15 jaar. Er wordt deze 
avond geen alcohol geschon-
ken. De disco begint om 20.00 
uur. De entree is gratis. Be-
zoekers hoeven niet per se lid 
te zijn van FC Weesp. 


