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Fietsverhuur 
bij Ollie’s
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25 jaar geleden werd de Vereniging Spaar het Gein 
opgericht. Onvermoeibaar heeft de vereniging zich 
ingezet voor het behoud van de rust, de schoonheid 
en het landelijke karakter van het mooie Gein. 
En met succes! Spaar het Gein is trots op het Gein. 
De bewoners zijn trots op hun Gein. Daarom openen 
vele bedrijven en particulieren deze middag hun 
deuren en laten ze aan belangstellende bezoekers 
zien wat het Gein te bieden heeft. Welkom!

Om 12.00 uur opent onze burgemeester, de heer 
Maarten Divendal, de open dag op het terrein voor 
‘De Witte Dame’, Stationsplein 3. Aansluitend zal 
het Creatoonkoor het Geinlied ten gehore brengen. 
De vereniging Spaar het Gein zal de hele middag 
aanwezig zijn met een informatiekraam over 
het Gein, de vereniging en haar activiteiten.

Dit is een middag om van het Gein te genieten. 
Wilt u daarom zoveel mogelijk op de fi ets komen? 
Komt u van ver, dan kunt u een fi ets huren in de 
Brugstraat nr.1 bij Ollie’s Coffee & More. Parkeren 
op Dr. van Doornplein of bij het nieuwe station.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er 
ook alternatief vervoer zijn (boot, tractor, paard 
en wagen). Volg de actuele informatie bij de 
kraam van Spaar het Gein.

25Jaar



Gein Zuid

1. Stationsplein 3 Hotel ‘De Witte Dame’ 
12.00 uur Offi ciële opening door burgemeester 
Maarten Divendal.
Zang Geinlied door Creatoonkoor.
Start route + kraam Spaar het Gein + programma.
Informatie over alternatief vervoer langs het Gein.  
12.00 - 17.00 uur Hotel open voor bezichtiging.

2. Gein Zuid 14 ‘Oostzijdse’ Molen
12.00 - 17.00 uur Draaiende molen + rondleiding. 

3. Gein Zuid 14 ‘Oostzijdse’ Molen
13.00 uur Start 1e deel van een wandeling (je kunt je 
fi ets aan de hand meenemen) ‘Van molen naar molen’ 
o.l.v. Tjebbe de Boer, met tussenstop om 14.00 uur bij 
de Wilhelminabrug (zie 6). Wat het landschap ons 
vertelt over boeren, schilders (Mondriaan), actuele 
kwesties en allang verdwenen buitenplaatsen.

4. Velterslaan 1 Fort Nigtevecht / Gedenkplaats
12.00 - 17.00 uur Expositie ‘Natuur in textiel’ van 
Sandra van Velzen. Sandra groeide op in Abcoude en 
bracht veel tijd met haar vader door langs ‘t Gein waar 
hij de wilgen knotte. Dit zie je terug in haar textielwerk.
Rondleidingen het fort: 12:00/13:00/14:00/15:00
Borrel: 17:00 uur, allen van harte welkom!

5. Gein Zuid 16 Paardenhouderij Stal Willig en 
Vergaderlocatie ‘Buitengein’
13.00 uur Wandeling met de Polderwachter (beeldend 
kunstenaar Marcel Blekendaal) via de Liniedijk naar 
Fort Nigtevecht en dan naar Anna Haen. Eventueel later 
nog een tweede wandeling. De polder wordt verbeeld 
met spannende verhalen. Jouw ‘beeld van de polder’ 
zal na de wandeling nooit meer hetzelfde zijn. 
(zie ook: www.polderwachter.nl)

6. Gein Zuid naast nr 21op de 
Wilhelminabrug Koorzang
14.00 uur Uitvoering Geinlied door het Creatoonkoor, 
o.l.v. Liesbeth Hengeveld.

7. Gein Zuid 23 ‘Anna Haen’ Proefl okaal, 
streekwinkel en vergaderlocatie
12.00 - 17.00 uur geopend.
Proeverij van de yoghurt van Anna’s Hoeve.
Expositie aquarellen van het Gein door Bram Valenkamp.

8. Gein Zuid 26 Biologische boerderij ‘Oost-Gein’ 
(boerderij ‘Hartstocht’)
12.00 - 17.00 uur Open dag van ‘Lekker naar de boer’.
14.00 en 15.30 uur Muziektheatervoorstelling voor 
kinderen, pony verzorgen, slootvissen, speurtocht 
over de boerderij, boerengolf, boter schudden op de 
trampoline, pannenkoekjes bakken en ijsje eten van 
de melk van de koe. Voor de ouderen: rondleidingen 
op de boerderij en op de tuinen van Hartstocht. 
Gehele dag geopend.

9. Gein Zuid 28 Boerderij ‘Maria’s Hoeve’ 
12.00 - 17.00 uur rondleidingen. Maria’s Hoeve stamt 
uit de 17e eeuw en hoorde bij landgoed Het Rode 
Paard. Nu is het een moderne melkveehouderij met een 
melkrobot. Er is ook een jager op het erf aanwezig.

10. Gein Zuid 37 Boerderij ‘Hogerlust’ 
12.00 - 17.00 uur Kraam op het erf met informatie 
over weidevogels in de polders langs het Gein en 
over slootkantbeheer. M.m.v. de Agrarische Natuur-
vereniging Vechtvallei.



11. Gein Zuid 50 Biologische boerderij 
‘Nooit Gedacht’ 
12.00 - 17.00 uur Open dag van ‘Lekker naar de boer’.
Rondleidingen. Bezichtiging van de vergaderlokatie 
‘de Hooiberg’ en B & B. Proeven van biologische 
melkproducten.

12. Gein Zuid 51 ‘Kinderboerderij op locatie’
12.00 - 17.00 uur Gratis ‘Blije bijen ballen’ maken 
van bloemzaden voor bloemen voor bijen en vlinders. 
Voorlichting over de huisvesting van boerderijdieren en 
informatie over supplementen en de natuurlijke gezond-
heid van huisdieren. (N.B. geen honden op het erf svp).

13. Gein Zuid 55 Boerderij ‘Buitenrust’
12.00 - 17.00 uur 2 bedrijven op 1 erf.
1. Stal Buitenrust: rondleiding op de stal/paarden-
 houderij. Ook verzameling van tal van oude en 

moderne rijtuigen.
2. Zuster Evie Abcoude met lokaal gemaakte 

Puike  Potten en proeverij. 

14. Gein Noord 9 Schildersatelier ‘GN9’
12.00 - 17.00 uur Gratis schilderworkshops. Thema: 
het Gein (bij mooi weer buiten). Ieder heel uur vanaf 
12 uur, duur 45 minuten. 

15. Gein Noord 26 Schildersatelier bij boerderij 
‘Rundervreugd’
12.00 - 17.00 uur Herdenkingstentoonstelling Anneke 
de Groot (1947-2016), schilderes en medeoprichtster 
van Vereniging Spaar het Gein. 

16. Gein Noord bij de Batterij, t.o. de 
Oostzijdse molen
12.00 - 14.30 uur Ooievaarsnest. Jan Beekman geeft 
uitleg over de ecologie van de ooievaar en andere 
natuurvragen. Men kan de ooievaars van dichtbij 
bekijken met verrekijker/telescoop.

17. Gein Noord op de Wilhelminabrug 
t.o. Bijlmerlust
14.00 uur Koorzang. Uitvoering van het Geinlied door 
het Creatoonkoor o.l.v. Liesbeth Hengeveld.

18. Gein Noord Wilhelminabrug
14.15 uur 2e helft wandeling ‘Van molen naar molen’ 
o.l.v. Tjebbe de Boer naar de ‘Broekzijdse’ molen (zie 3).

19. Gein Noord 41 ‘Broekzijdse’ Molen
Molen draait, maar geen bezichtiging.

20. Gein Noord 60 Schildersatelier in zondags-
schooltje ‘Eben Haëzer’
12.00 - 17.00 uur Open atelier.

21. Gein Noord 62 Kaasboerderij ‘Geingenoegen’
12.00 - 17.00 uur Winkel en bedrijf open. 
13.30 en 15.30 uur Demonstratie kaas maken 
(telkens 1/2 uur).
Proeverij van ‘Potje Toe’: jams, chutneys, zoetzuur, 
wijnen, likeuren, siroop e.d.

22. Gein-Noord 78 Sound & Silence Farm Tailoi 
Yoga, meditatie en klankconcerten.
12.00 - 14.00 uur Informatie activiteiten Tai Loi, 
vrije inloop.
14.00, 14.45 en 15.30 uur Klankbeleving, 
telkens 30 min. max. aantal deelnemers 16 pers. 
Inschrijven kan ook via mail: maarten@tailoi.nl
16.00 uur Informatie activiteiten Tai Loi, vrije inloop.

Gein Noord


