
Naarden
Evenementen
april | mei | juni  
2018 

–––––
Kom… en geniet van het voorjaar in en nabij deze unieke stad! 
Bekijk de musea, proef de restaurants, bewonder de galeries, 
beleef de natuur, geniet van de speelparken, ontdek de 
vestingwerken, beluister concerten, kom naar het theater en 
verwonder je… Welkom in onze Vestingstad!             
–––––

Welkom in Naarden    
VOORJAAR



APRIL
––––– 
In deMess… April 2018 Het podium met brede 
programmering in het hart van de Vesting Naarden. 
Voorstellingen, informatie en kaarten via www.demess.nl.
––––– 
Speelpark Oud Valkeveen Vanaf april 2018 We zijn weer 
open! Kijk op www.oudvalkeveen.nl.
––––– 
Stadhuis Naarden Vanaf april 2018 Oude Stadhuis, 
Marktstraat 22, iedere zaterdag en zondag vrij toegankelijk 
voor bezichtiging tussen 10.00 -17.00 uur.
––––– 
Vaar- en wandeltochten Naardermeer Vanaf april 2018 
Prachtige tochten op, rond en bij het Naardermeer  
www.naardermeer.nl, www.gasterijstadzigt.nl. 
––––– 
Vestingvaart Vanaf april 2018 Start vaarseizoen in 
klassieke schepen! Kijk op www.vestingvaart.nl.
––––– 
Weegschaalmuseum Vanaf april 2018 Kijk op  
www.weegschaalmuseum.nl.
–––––
Kinderboerderij De Pluimgraaf Vanaf april 2018 Kom 
spelen! De Pluimgraaf kijkt uit op de gracht en vesting van 
Naarden. De schapen en geiten grazen op de vestingwallen 
en een bunker uit de eerste wereldoorlog doet dienst als 
geitenstal. Kijk voor activiteiten op www.degooischeark.nl.
––––– 
Stadswandelen
Maandag  2 april 2018 12.30 uur Utrechtse Poort, Naarden-
Vesting. Voorjaarswandeling van 75 minuten langs de 
mooiste plekjes en bezienswaardigheden. Kaartjes ter 
plaatse www.verenigingvestingstad.nl.  
Ook op maandag 21 mei 2018.
–––––
Orgelconcert Wybe Kooijmans Maandag 2 april 2018 
20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten 
www.grotekerknaarden.nl.
–––––
Expositie Lijnenspel  t/m 29 april 2018  Vrijdag en 
zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur Galerie 
Pouloeuff. Expositie met werk van jonge kunstenaars.  
www.galeriepouloeuff.nl.
–––––
Tentoonstelling ‘Willem-Alexander 5 jaar 
Koningschap’ t/m 6 mei 2018  Een tentoonstelling met 
schilderijen van 22 gerenommeerde kunstenaars uit ‘t Gooi en 
omstreken www.vestingmuseum.nl.
–––––
Tentoonstelling ‘Het erfgoed van Comenius’ April t/m 
oktober 2018 dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur Comenius 
Museum, Naarden-Vesting. Het erfgoed van Comenius; de 
geboorte van Tsjechoslowakije! Informatie, rondleidingen 
mausoleum, meet & greet www.comeniusmuseum.nl.
–––––
Nationale Museumweek | Ons echte goud!  Maandag 9 
t/m zondag 15  april 2018 Ontdek ’t samen! Binnen én buiten 
de muren van het museum. Pronkstukken, bijzondere 
activiteiten en initiatieven, ze zijn dichterbij dan je denkt! 
www.vestingmuseum.nl, www.comeniusmuseum.nl,  
www.weegschaalmuseum.nl.
–––––
De Nacht van Naarden Vrijdag 13 april 2018 Tussen 19.30 - 
23.30 uur openen alle culturele instellingen in de Vesting 
Naarden hun deuren voor publiek! Kom dus eerst je vonnis 
halen op het oude Stadhuis, ga kennismaken met Jan Amos 
Comenius, ontdek de historie bij het Stadsarchief, reken op 
onverwacht bezoek bij het Vestingmuseum, kijk mee door de 
ogen van Lambertus Hortensius in het Weegschaalmuseum, 
laat je oren klassiek genieten Bij Andreas, geniet van 
soldatenliedjes bij Podium deMess en sluit af ‘Bij geloof, hoop 
en liefde’ in de Grote Kerk van Naarden www.facebook.com/
nachtvannaarden.
–––––
Start Fortenseizoen Zaterdag 14 t/m zondag 15 april 2018 
De forten, vestingen, kastelen, bunkers en tussenliggend 
waterlinie erfgoed gaan weer open. Grenzeloos genieten! Kijk 
op www.vestingmuseum.nl, www.forten.nl.
––––– 
Schuttersdag Zondag 15 april 2018 14.00-16.00 uur 
Vestingmuseum. Met gratis rondleiding, exercerende 
manschappen, flanerende burgerij en bulderende kanonnen 
www.vestingmuseum.nl. Ook op zondag 20 mei 2018. 
––––– 



>

MEI
––––– 
In deMess… Mei 2018 Het podium met brede programmering 
in het hart van de Vesting Naarden. Voorstellingen, informatie 
en kaarten via www.demess.nl.
–––––
Torenbeklimmingen Vanaf 1 mei 2018 Iedere woensdag, 
zaterdag, zondag om 14.00 en 15.00 uur. Verzamelen bij de 
Grote Kerk aan het Kerkpad, kaartjes ter plaatse www.
verenigingvestingstad.nl. 
–––––
Herdenking 4 mei Vrijdag 4 mei 2018 19.00-19.45 uur Grote 
Kerk Naarden-Vesting. Jaarlijkse herdenking voorafgaand aan 
kranslegging www.grotekerknaarden.nl. Overig 
herdenkingsprogramma op www.oranjenaarden.nl.
–––––
Expositie Galerie Pouloeuff Zaterdag 5 mei t/m 24 juni 
2018  Vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 
uur Galerie Pouloeuff. Expositie met werk van jonge 
kunstenaars www.galeriepouloeuff.nl.
–––––
Bevrijdingsdag Zaterdag 5 mei 2018 vanaf 17.00 uur 
Vestingmuseum. Picknick en bevrijdingsfilm op het 
buitenterrein www.vestingmuseum.nl.
––––– 
Vestingyoga 
Zondag 6 mei 2018 10.00 -11.30 uur Vestingmuseum. Geniet van 
de oase van rust die bastion Turfpoort u biedt. Meer informatie 
www.vestingmuseum.nl. 
–––––
Orgelconcert Wybe Kooijmans Donderdag 10 mei 2018 
20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten 
www.grotekerknaarden.nl.
–––––
Themaochtend Dinsdag 15 mei 2018 10.00-12.00 uur, 
bibliotheek Naarden. ‘De Surinamereizen van John Pel’  
www.bibliotheekgooienmeer.nl.
–––––
Historisch Café  Woensdag 16 mei 2018 20.00 uur deMess 
Naarden. Historische lezing met drankje en debat. Dit keer 
Hetty Laverman over de geologie van Gooise Meren www.
verenigingvestingstad.nl.  
––––– 
Tentoonstelling ‘De VOC in Sri Lanka’ Zaterdag 19 mei - 
18 november 2018 Vestingmuseum. Tentoonstelling over 
Nederlandse forten op Sri Lanka www.vestingmuseum.nl.
–––––
Wallenloop Zondag 20 mei 2018 vanaf 10.30 uur, 35e 
prestatieloop om de Vesting Naarden voor jong en oud. 
Informatie www.avtempo.nl.
–––––

––––– 
Stadswandelen Zondag 15 april 2018 12.30 uur Utrechtse 
Poort, Naarden-Vesting. Voorjaarswandeling van 75 minuten 
langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden. Kaartjes 
ter plaatse www.verenigingvestingstad.nl.  
Ook op zondag 20 mei 2018.
–––––
Themaochtend Dinsdag 17 april 2018 10.00-12.00 uur, 
bibliotheek Naarden. Handmassage in de zorg, contact  
maken op een laagdrempelige manier. Gratis toegang  
www.bilbliotheekgooienmeer.nl. 
–––––
Mastreechter Staar Zaterdag 21 april 2018 20.15 uur Grote 
Kerk Naarden. Concert van het befaamde mannenkoor met 
ruim 80 zangers met een ‘bronzen’ stemgeluid www.
grotekerknaarden.nl.
–––––
Keep an Eye Academy Woensdag 25 april 2018 10.00 - 
17.00 uur Galerie Pouloeuff. Workshops ondernemen voor 
kunstenaars, musici, designers en fotografen: subsidie 
werven, keepaneye@spinenweb.nl.
–––––
Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 9.15 uur Opening 
Koningsdag 2018 door burgemeester Han ter Heegde op het 
oude Stadhuis. Daarna een prachtige dag op diverse locaties. 
Gehele programma op www.oranjenaarden.nl. 
–––––



MEI

JUNI

www.facebook.com/vvvnaarden | www.vvvnaarden.nl | @vvvnaarden |  
contact@infonaarden.nl | naarden@gooivecht.nl | 035-6942673  | 035-5446971

Bezoekerscentrum Naarden-Vesting | Ruijsdaelplein 6 in de Utrechtse Poort. 
Dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.
Foto: Rudolph Mengelberg 

Wijzigingen voorbehouden. 

––––– 
Zomeropenstelling Grote Kerk Vanaf zondag 20 mei t/m 
zondag 30 september 2018 Gratis toegang en bezichtiging! 
Dinsdag t/m zaterdag van 10.30-16.30 uur, zondag en 
maandag van 13.30-16.30 uur www.grotekerknaarden.nl.
–––––
Schaapsscheerdersfeest  Maandag 21 mei 2018 12.00 
-16.00 uur Kinderboerderij De Pluimgraaf. Schapen scheren, 
pony rijden en allerlei leuke activiteiten voor kinderen  
www.degooischeark.nl.
–––––
Jaarmarkt Keverdijk Zaterdag 26 mei 2018 9.00-16.00 uur. 
Gezellige jaarmarkt in het hart van de Keverdijk met kramen, 
kinderactiviteiten en muziek www.jaarmarktkeverdijk.nl.
–––––
Opening Historische Haven Zondag 26 mei 2018 Vanaf 
14.00 uur, Oude Haven Naarden-Vesting. Realisatie van een 
historische museumhaven in de oude stadshaven van 
Naarden-Vesting www.havennaarden.nl.
–––––
Vestingsprint Zondag 27 mei 2018 12.00 uur. Roeiwedstrijd 
op de binnengracht van de Vesting Naarden. Informatie en 
inschrijven www.vestingsprint.nl.
–––––
Groen in Gooi en Vecht Donderdag 31 mei t/m 2 
september 2018 www.groeningooivecht.nl. 
–––––

––––– 
In deMess… Juni 2018 Het podium met brede programmering 
in het hart van de Vesting Naarden. Eenakterfestival, 
voorstellingen, informatie en kaarten via www.demess.nl.
–––––
Vestingyoga  Zondag 3 juni 2018 10.00 -11.30 uur 
Vestingmuseum. Geniet van de oase van rust die bastion 
Turfpoort u biedt. Meer informatie www.vestingmuseum.nl.
–––––
Vesting ‘Home Made Market’ Zondag 3 juni 2018 12.00-
18.00 uur. Lifestyle event met huisgemaakte producten, diverse 
podia, workshops, schmink en knutselactiviteiten voor de 
kinderen. Marktstraat en Cattenhagestraat autovrij www.ovnv.nl.
–––––
‘Open dag’ Jachthaven Zaterdag 9 juni 2018 14.00-20.00 
uur, Jachthaven Naarden. Kennismaken met de haven en de 
ondernemers! Live muziek van ‘Tape that’, gezellige foodtrucks en 
allerlei watersporten onder begeleiding van instructeurs. Gratis 
toegankelijk voor het hele gezin! www.jachthavennaarden.nl
–––––
TransplantERENdag Zaterdag 9 juni 2018 13.00 - 17.00 uur 
Grote Kerk Naarden. Tweejaarlijkse bijeenkomst voor 
getransplanteerden en hun dierbaren, nabestaanden van 
donoren en donoren bij leven www.donormonument.nl.
–––––
Thema-avond over de hersenen Donderdag 14 juni 2018 
20.00-22.00 uur, bibliotheek Naarden. Onderwerp: ‘kritisch 
denken’ www.bibliotheekgooienmeer.nl.
–––––
Schuttersdag Zondag 17 juni 2018 14.00-16.00 uur 
Vestingmuseum. Met gratis rondleiding, exercerende 
manschappen, flanerende burgerij en bulderende kanonnen 
www.vestingmuseum.nl.
–––––
Stadswandelen Zondag 17 juni 2018 12.30 uur Utrechtse 
Poort, Naarden-Vesting. Voorjaarswandeling van 75 minuten 
langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden. Kaartjes ter 
plaatse www.verenigingvestingstad.nl. 
–––––
Orgelconcert Gert van Hoef Donderdag 28 juni 2018  
20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten 
www.grotekerknaarden.nl.  
–––––

>


