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Oude legerauto’s doen Weesp aan

Vaak hebben we ze onder grote belangstelling door Weesp zien rijden, maar dit jaar krijgt u alle tijd
om ze te bewonderen: maar liefst 60 authentieke militaire voertuigen en motoren uit de Tweede
Wereldoorlog. Als het konvooi van ‘Keep Them Rolling’ zaterdag 7 mei onder het motto ‘Het Gooi
Bevrijd’ via de Provinciale Weg Weesp binnenrijdt, wordt er een stop gemaakt op de Herengracht waar
de voertuigen maar liefst anderhalf uur te bezichtigen zijn. Tijdens de stop is er “live music” uit de
jaren veertig. Uit Engeland komen Natasha Harper die onder andere de evergreens van Vera Lynn en
Marlene Dietrich ten gehore brengt, Paul Harper die
liedjes van Engelse komiek George Formby (“It’s in
the air”) zingt en Steven Howell die het Amerikaanse
repertoire uit de jaren veertig voor zijn rekening
neemt met songs van The Andrew Sisters en Glenn
Miller. Nog in leven zijnde veteranen zullen ook
deelnemen aan dit evenement. De voertuigen zijn vrij
te bezichtigen door het publiek en uiteraard is er de
gelegenheid om bij het voertuig en wellicht achter
het stuur een foto te maken, wél in overleg gaat met
de eigenaar. Want elk voertuig is privé-eigendom en
wordt met veel zorg en liefde rijdende gehouden. Na
de stop op de Herengracht (tussen de Zwaantjesbrug en Sluisbrug) die tot ongeveer 13.15 uur duurt,
gaat het konvooi verder door Weesp om uiteindelijk via de ’s-Gravelandseweg de stad te verlaten. Deze
route zal naar verwachting lopen via de Stationsweg, Herensingel, Nijhoffstraat, Jan Tooropstraat,
Plataanlaan, Casparuslaan, Irenelaan, Groeneweg, Breedstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Hoogstraat
over de Lange Vechtbrug naar de Ossenmarkt. “Het Gooi Bevrijd” wordt mogelijk gemaakt door de
Stichting Nationale Herdenkingen Weesp en de Gemeente Weesp. 7 mei is de dag dat Weesp zich 71
jaar geleden daadwerkelijk bevrijd kon voelen. ♦

Weesp vlagt weer volop
Koningsdag was in Weesp in verschillende opzichten een
bijzondere dag. Niet alleen werd er weer vanaf het Stadhuis
gevlagd, ook uit de toren van de kerk aan de Herengracht
wapperde de nationale driekleur. Op het Stadhuis was er van
alles aan gedaan om de vlag, die eerder vanwege allerlei
problemen niet meer uitgestoken kon worden, toch nog net
voor Koningsdag in orde te hebben. Kerkeigenaar Cees van
Vliet zorgde voor de tweede verrassing binnen enkele weken:
had hij tot ieders genoegen begin april het Groene Kruis weer
tot leven gewekt, op Koningsdag hing er een mooie vlag uit de
kerktoren. Opmerkelijk was dat er geen vlag hing uit de toren
van de Grote Kerk aan de Nieuwstraat. ♦
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