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Geervliet in vogelvlucht

VOORWOORD
Loopt u met mij mee...
Ik had weinig nodig om onder de indruk te raken van Geervliet. Mijn nieuwe baan als burgemeester van Bernisse leidde mij al snel naar een van de zes mooie plaatsjes van Bernisse. En ik
was verrast. Het contrast is opvallend. De moderne industrie en grote verkeersaders die dichtbij
liggen, zijn onzichtbaar als je door de middeleeuwse straatjes van Geervliet loopt. De geschiedenis wordt ineens levend. Ik hoor bijna de geluiden die er bij horen: het geratel van paard en
wagen; kinderen op klompen die op een erf spelen; in de verte het geluid van een smid. Het is
niet moeilijk om mijn fantasie te laten gaan. Onverwacht en indrukwekkend.
Ik heb Geervliet en de Geervlieters inmiddels wat beter leren kennen en dat bevalt mij. Cultuur en
geschiedenis worden hier in ere gehouden. Een hechte gemeenschap die bereid is de handen uit
de mouwen te steken om de sfeer in Geervliet prettig te houden. Wat mij betreft is het oude stadhuis de parel op de kroon. Een uniek gebouw dat het waard is om eens wat beter te bekijken. Van
buiten en van binnen. Met steun van onder meer Europese subsidie, heeft deze parel nog meer
glans gekregen en ik beveel een bezoek dan ook van harte aan. Het stadhuis is ook het startpunt
van de Historische Wandeling door Geervliet.
Ik verheug mij er op om familie en vrienden mee te nemen voor een wandeling door mijn sfeervolle woonomgeving. Ik ken de route inmiddels, maar voor u staan er blauwe routebordjes die de
richting aangeven. Met dit boekje wil ik ook u graag rondleiden. De cijfers in de tekst verwijzen
naar de plattegronden in het midden van de brochure. Gaat u mee?

P.J. Bouvy-Koene
Geervliet, mei 2006

Burgemeester P.J. Bouvy-Koene
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OUDE KERN GEERVLIET
Het is leuk om eerst iets over Geervliet te vertellen om in de stemming te komen. Geervliet
behoort tot de Gemeente Bernisse op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Bernisse bestaat
sinds 1 januari 1980 en wordt gevormd door de kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland.
De oude kern Geervliet is ontstaan bij de grafelijke tol, die in 1195 door de keizer werd bevestigd.
Van iedere scheepsvracht die op de Bernisse passeerde, moest in die tijd een deel van de lading
worden afgestaan, goedschiks of kwaadschiks. Later werd dit een betaling in klinkende munt,
naar de waarde van de vracht. Een ander gedeelte van het dorp kwam tot ontwikkeling rond de
aan Onze Lieve Vrouw toegewijde kerk. De nederzetting lag nabij de Bernisse, een zeearm aan de
Maasmond. Zij was een belangrijke route voor de handel tussen Holland en Zeeland en groeide uit
tot havenplaats met levendige handel.
Vanuit Geervliet werd vanaf het begin van de 14de eeuw het Land van Putten bestuurd. De Heren
van Putten resideerden op het kort na 1832 afgebroken Hof of Kasteel, waar ook recht werd
gesproken in de vierschaar. In 1308 verbonden Heer Nicolaas III van Putten en zijn gemalin Aleida van Strijen aan de kerk een kapittel. Dit was een groep geestelijken die het etmaal rond voor
het zielenheil van de stichters moesten bidden. Hun dochter, Vrouwe Beatrijs, stichtte in 1346 een
gasthuis met kapel, het latere stadhuis. Sweder, Heer van Abcoude en Gaesbeek, verleende op 4
april 1381 stadsrecht aan Geervliet, dat vervolgens werd omgeven door een stadsmuur met vier
poorten en enkele torens. Op de enig behouden muurtoren verrees in 1383 een windkorenmolen,
de vroegste voorganger van de huidige molen.
Vooral na de verlanding van de Bernisse in de 16de eeuw, zette het reeds begonnen verval van
Geervliet verder door. Het stadje bezit nog enkele zeer bezienswaardige monumenten, ondanks de
brand van 29 mei 1743, die een aanzienlijk deel van de bebouwing verwoestte. De uit kunsthistorisch en geschiedkundig oogpunt van belang zijnde oude kern geniet de status van beschermd
stadsgezicht. Dat was in het kort het ontstaan van Geervliet. En dan nu naar de wandeling!
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DE WANDELROUTE
Mijn bezoekers, en u waarschijnlijk ook, komen vanaf de Groene Kruisweg via de Oude Singel
en Landpoortstraat het oude stadje binnen. Parkeren is mogelijk op het Sint Anthonieplein, bij
de sportaccommodaties en bij de horecagelegenheden. In de middeleeuwen waren er zoals u
weet geen auto’s, dus parkeren in de nauwe straatjes is niet overal even gemakkelijk. Doe als de
Geervlieters: zet uw auto neer waar het kan maar bezorg geen overlast. Het beginpunt van de
wandeling is bij het historische stadhuis van Geervliet, aan de Kaaistraat. Afgelopen lente heeft zij
een grote restauratie ondergaan.
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Het Stadhuis (1, nieuwe kaart) is een kleinood. De geschiedenis ervan gaat terug tot in de 14de
eeuw. Toen bestond alleen nog maar het benedengedeelte, in 1346 gesticht als gasthuis door
Vrouwe Beatrijs. Het gebouw bood onderdak aan reizigers, zieken en armen. Binnen konden de
gelovigen door het nu gereconstrueerde koorhek de Heilige Mis volgen die in het kapelgedeelte
werd opgedragen. Het bakstenen gebouw werd enkele malen vergroot en gewijzigd. Rond 1500
nam het stadsbestuur er zijn intrek. In 1516 maakte men dan ook gewag van “Het Gasthuys tot
Gheervliet dat men hout voor ‘t Stadhuys aldaer”. Omdat het Dijkcollege van de Ring van Putten
er eveneens kwam te vergaderen ontstond in 1633 boven de begane grond de gemeenlandskamer, te bereiken via een eigen bordes aan de voorgevel. In 1823 werd dit vervangen door het
bordes met schildhoudende leeuwen. Later deed de kamer tot aan de gemeentelijke herindeling
in 1980 dienst als raadzaal.
Toen het benedendeel zijn vroegere bestemming had verloren werd het gebruikt als stadswaag,
vleeshal, woning van de stadschirurgijn en -bode, brandspuithuis en cachot. Tot 1823 bezat de
voorzijde een trapgevel. Aan de oude kapel herinneren de spitsboogramen in de zijgevels. De
trots van het tussen 1964-1966 gerestaureerde stadhuis is de voormalige raadzaal. Men komt er
binnen via een unieke, laatgotische eiken deur (1500)
voorzien van vierpassen, waarin de nerfrichting van het
hout kunstig gebruikt is. De houten archiefkasten dateren
uit de 17de en 18de eeuw. Pronkstukken van de zaal zijn
de uit de verdwenen Hof van Putten geredde wapenborden (gedateerd 1588, 1642, 1654 en 1768).
Samen met twee schoorsteenstukken zijn ze een herinnering aan de tijd dat het Land van Putten zijn eigen
rechtspraak had. Het sfeervolle vertrek lokt tegenwoordig
vele bruidsparen, die er elkaar het jawoord geven.

Wapenborden uit het hof van Putten
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De zolder herbergt de Oudheidskamer, een
klein museum met een interessante verzameling gebruiksvoorwerpen en archeologische
vondsten, voornamelijk Putten betreffende. Ik
hoor u al zeggen: “Tjonge, de burgemeester
heeft nog eens goed opgelet bij geschiedenisles!” Ik zal u maar eerlijk bekennen dat ik het
meeste niet wist voordat ik Geervliet leerde
kennen. Gelukkig heb ik deskundige inbreng
gekregen van de mensen van de Oudheidskamer, en met name van Felix van Hoorn die onDe windkorenmolen in winters landschap
gelooflijk veel weet van Geervliet. Na bezichtiging van het oude stadhuis begint u aan de route door rechts van het stadhuis de Spuistraat in te
gaan. Aan het einde van de Spuistraat slaat u rechtsaf. U loopt nu in de Molenstraat. Rechts van
u ziet u het Spui, het verbrede water dat aansloot op de verdedigingswerken rondom Geervliet.
Het werd ook gebruikt als bergkom voor polderwater en loosde via de haven op de Bernisse. In
de tijd dat eb en vloed in de haven nog een rol speelden, werd bij hoogtij het water in de kom
vastgehouden om bij eb te worden gespuid. Hierdoor bleef de haven op diepte. De werking van
de getijden zorgde bovendien voor de aandrijving van een getijdemolen, die tot 1380 in bedrijf is
geweest. In plaats daarvan verrees in 1383 op een toren van de stadsmuur de eerste voorganger
van de Windkorenmolen “De Bernisse” (2, nieuwe kaart).

Het was een standerdmolen, die op
zijn beurt in de 16de eeuw door twee
andere houten molens werd opgevolgd. De toren eronder is opgemetseld in kloostermoppen. De muren
zijn 1.60 mtr dik. Pas in 1851
plaatste men op de toren de in rode
baksteen gemetselde romp van de
molen zoals die nu te bewonderen
is. Deze raakte wegens onvoldoende
aanbod van maalgoed in 1947 buiten
gebruik. In 1959 en 1984 werd er
gerestaureerd.
Het gaande werk bleef intact en om
dat in goede staat te blijven houden
laat een vrijwillige molenaar eens in
de week de molen een dag ‘voor de
prins draaien’. De molen herbergt
nu restaurant ‘De Bernisse Molen’.
De schietgaten onder de stelling
getuigen nog van de functie van de
zes meter hoge toren.
Kaaistraat en omgeving
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We vervolgen onze wandeling door rechtsaf te slaan langs de overzijde van het Spui, over de
Spuikade. Aan het eind van de Spuikade ligt links de Israëlitische begraafplaats die van 1781 tot
1940 in gebruik was. Neem gerust een kijkje. Na de begraafplaats gaat u rechts de Ringdijk op.
Vanaf deze dijk ziet u mogelijk in de verte de kerktoren van Heenvliet. Ook dat is een bezoek
waard! U kijkt uit over de volle breedte van de Bernisse. Dit is ook de plaats waar men vroeger
door de Guldenpoort (1, historische kaart) het stadje Geervliet weer inging. Al in 1537 werd het
puin van ‘de in ouderdom gevallen poort’ door mijn verre voorgangers, het stadsbestuur, verkocht.
U slaat aan het eind van de Ringdijk
linksaf, het fietspad op. Dit is het Tolpad.
Een beetje verborgen staat hier de oude
grenspaal van het Land van Putten (pag.
14). Hier stond ook een muurtoren, afgebroken in 1933 en tot het laatst bewoond.
Goed zoeken! Ikzelf had wat moeite om de
grenspaal te vinden. Over het bruggetje
bereikt u Café Buitenzicht waar u kunt
genieten van een drankje of een lunch. Tot
1850 heeft hier de Tolpoort (2, historische
kaart) gestaan. De poort heeft tot in zijn
nadagen ook als gevangenis gediend. Op
de hoek van de Noorddijk staat wat er
nog over is van het vroegere tolhuis. U
vervolgt uw weg over de Noorddijk. Een
blik links naar beneden geeft u een indruk
van de diepte van de oude gracht die
vroeger om de stad heen liep. Waar de
dijk overgaat in de Oude Singel bewaakte
eens de Kalkpoort de noordelijke toegang
tot Geervliet. U gaat hier de Oude Singel
op. De Oude Singel maakte ooit deel uit
van de stadsvesten.
Halverwege de Oude Singel slaat u rechtsaf de Burgemeester van der Minnelaan
in. Direct aan uw rechterhand ziet u een
goed geconserveerde vroegere boerderij.
Bijna tegen de boerderij aan staan drie arbeidershuisjes. Vergeet niet een bezoek te
brengen aan Gee’70, een galerie met wisselende exposities in de huisjes (pag. 12).
Wat verder op in deze laan ziet u aan uw
rechterhand een renteniershuis uit 1901.
Links daarvan de moderne muziektent
met in mozaïek het wapen van Geervliet.
Historische panden in de oude kern
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Historische Kaart
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Nieuwe Kaart
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Tegenover het renteniershuis staat op nr. 12 het 19de-eeuwse herenhuis Swaaneburg. Dit huis is
omgeven door een boomrijke tuin en heeft een brede bakstenen lijstgevel. Boven de voorname
deurpartij geeft de stichtingssteen de datering 1857 aan. De gevellijst is versierd met bloemmotieven. De naam van het huis staat ook in de pijlers van het gietijzeren toegangshek. Fraai is
ook het bakstenen koetshuis. Na dit huis gaat u linksaf de Schoolstraat in. Aan het einde hiervan
ziet u, hoe kan het ook anders, de Oude school van Geervliet (4, nieuwe kaart). Deze vrijstaande
voormalige openbare school, omzoomd door nog jonge kastanjes, werd gebouwd in 1882. In de
kopgevel is de stichtingssteen ingemetseld.
Iets verder
belandt u op het
Sint Anthonielein. Niet alleen
de schooljeugd
zorgde vroeger
voor drukte op
en om het plein.
Ook een smederij
droeg het hare
bij. Al in 1597 was
er een smidse
bekend. Lang
heeft het beslaan
van paarden
Het oude schoolgebouw van Geervliet aan de Schoolstraat
buiten in de
travalje of hoefstal, veel kijkers getrokken. Jammer dat de smederij in 1964 is afgebroken. Langs
de noordzijde van het plein staat een ANWB-bord met plattegrond en gegevens over de geschiedenis en bezienswaardigheden van Geervliet. Loop voor de school langs, langs het gietijzeren
hekwerk en ga na de school links, het smalle wandelpad op. U loopt dan langs kleine groentetuintjes, onderhouden door buurtbewoners. Rechts ziet u een gerenoveerde voormalige boerderij.
Tegenwoordig heeft deze boerderij, evenals andere gerenoveerde boerderijen in het centrum van
Geervliet, geen agrarische functie meer. Regelgeving en plaatsgebrek verdreven alle agrarische
activiteiten uit de bebouwde kom.
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Aan het eind van dit korte voetpad gaat u rechts en loopt u door tot aan het pleintje de
Driesprong met de oude boom. Hier slaat u rechtsaf de Landpoortstraat in. De naam herinnert
aan de Landpoort (3, historische kaart), die in 1406 voor het eerst werd genoemd. Hij stond in
1746 op instorten en werd gesloopt. In de straat vindt u het deftige 19de-eeuwse huis, Landpoortstraat nummer 10. Dit huis is voorzien van een brede bakstenen lijstgevel. Het snijwerk in de
omlijsting van de voordeur zien we ook als decoratie op de dakkapel.
Aan de andere zijde van de straat (nummer 14, hoek Oude Singel) staat een van de best bewaard
gebleven stadsboerderijen. De geschiedenis gaat terug tot in de 16de eeuw. Het gebouw werd in
1624 vermeld als Bakkers Stee en weer later als Coninxhol (konijnenhol). In de 18de eeuw is er
danig aan verbouwd. In hun huidige vorm dateren het woonhuis en de aangetrokken indrukwekkende stenen schuur uit 1873.
Historische Wandeling Geervliet
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Langs nog een vroegere boerderij op nr. 1 bereiken we de Landswerf (3, nieuwe kaart), een van
de belangrijkste historische huizen in Geervliet. Het gebouw maakte deel uit van het complex
dat de proost en deken (het hoofd financiële zaken en de geestelijk leider) van het Geervliets
kapittel tot verblijf diende. Op die plek stond al in de 14de eeuw een bakstenen huis, dat rond
1600 werd vergroot en in de 18de en 19de eeuw eveneens een uitbreiding onderging. In de 17de
en 18de eeuw woonden er magistraten. Pas tegen het eind van de vorige eeuw namen gezinnen
er hun intrek. En hoe! 53 personen vonden er onderdak in de 9 woningen waarin het pand was
onderverdeeld. Jarenlang was het huis onbewoonbaar. Gelukkig volgden in 1978 de hoognodige
restauraties en is de Landswerf weer een lust voor het oog.

Het historische Landswerf aan het St. Anthonieplein

Opnieuw komt u op het Sint Anthonieplein. Ditmaal loopt u rechtdoor. U
gaat nu op weg naar Geervliets grootste
monument, de kerk. Deze kunt u vanaf
het plein niet missen. Het hoekhuis waar
we langskomen, deed eerst dienst als
school (gevelsteen 1846), werd later als
Dorpshuis benut en bood tot enkele jaren
geleden onderdak aan een supermarkt.
Nu is er een kapsalon in gevestigd. Het
hoekhuis er tegenover huisvest tegenwoordig Kraamzorg DAT. Dit kleine pand
was vroeger een bakkerij annex kruidenierswinkel met daarnaast de fietsenmaker van het dorp.

Nu komt u op het Kerkplein. Daar staat in het groen bij de kerktoren, de schandpaal, in 1788 door
Gerardus Bertin aan de stad geleverd. Bestraffing aan zo’n paal, ook wel kaak genoemd (“aan de
kaak stellen”), werd in ons land vanaf 1854 verboden. De op Voorne-Putten unieke stenen paal
is voorzien van het stadswapen. In 1950 werd de kaak gerestaureerd. De bijbehorende ringen en
kettingen zijn helaas verdwenen.

Let eens op de kleine details!
Hier en daar zie je allerlei leuke bordjes
en frutsels die de oude kern van Geervliet
enorm sfeervol maken!
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De eeuwenoude Nederlands Hervormde Kerk (5, nieuwe kaart), eertijds gewijd aan Onze Lieve
Vrouw, geldt terecht als een belangrijke schepping van de sacrale gotische architectuur. De
huidige omvang dankt de kerk aan het in 1307 door Nicolaas van Putten en Aleida van Strijen
gestichte kapittel van tien kanunniken, dat later nog eens met vijf plaatsen werd uitgebreid. Voor
zoveel priesters was een groot koor nodig. Halverwege de 16de eeuw werden schip en dwarsschip praktisch geheel vernieuwd. De toren is 37 meter hoog. Het exterieur van de kerk werd in
1993 en volgende jaren gerestaureerd. Voor het bezichtigen van de kerk kunt u de koster bellen
0181-661552 op de Molenstraat 3. U kunt een bezoek ook combineren met een rondleiding in het
stadhuis (pag. 13).
Binnen zien we hoe het driebeukige schip wordt overspannen door een eiken tongewelf. Altaren
(zeker 8) en heiligenbeelden zijn na de Reformatie verwijderd. Toch is er nog veel bijzonders te
zien in de kerk. In een nis in het koor staat de gotische graftombe van Nicolaas III van Putten en
zijn echtgenote Aleida van Strijen. Het monument is uitgevoerd in blauw arduin en wit zandsteen.
Het vertoont de liggende gestalten van de heer en vrouwe van Putten, die in 1311, respectievelijk
1316 overleden. Het monument is een van de oudste in zijn genre van ons land. De grafzerken
zijn in 1995 vanuit de kerk samengebracht op het koor. Een aantal stamt nog uit de 15de eeuw.
De resten van het koorhek (midden 16de eeuw) geven renaissance houtsnijwerk te zien. De
kansel is van 1641. In de late 16de eeuw werden de drie beschilderde houten kerkborden aangebracht. Een ervan toont nog duidelijk de datering: 1599. Het gracieuze Bätz-Witteorgel (1874)
was eerder te horen in de Utrechtse Geertekerk en later de Julianakerk van de Domstad.
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Niets valt er meer te zien van het kasteel dat ten zuiden van de kerk heeft gestaan en bekend
stond als het Hof van Putten (4, historische kaart). Het was vanaf 1308 het regeringscentrum van
het Land van Putten. In 1246 had Heer Nicolaas I er een versterkte hofstede die in de loop van de
jaren uitgroeide tot kasteel. Het werd later de woning van de Ruwaard van Putten en in de Hoge
Vierschaar werd er recht gesproken. Begin 1800 was er voor het gebouw geen echte bestemming
meer. In 1812 werd de inventaris verkocht en in 1819 boden Domeinen in ‘de Stede Geervliet’ te
koop aan: “Het van ouds gerenommeerde Hof of Slot van Putten, bestaand uit een Roiale Heere/
Huizinge omringt door
De oude Nederlands Hervormde Kerk is een bezoekje waard!
deszelfs kapitale Gracht”.
De afbraak vond na 1832,
stukje bij beetje plaats.
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U wandelt een stukje terug, de Kerkstraat in. Deze straat werd zwaar getroffen door de stadsbrand in 1743. Veel huizen moesten dan ook worden herbouwd. Voor de huizenrij 1 t/m 9 liggen
stoepen, hier en daar afgesloten door eenvoudig hekwerk tussen stenen paaltjes. Kerkstraat 30
heeft een deftig front. Nummer 8 aan de overkant is van een bedrijfspand, een voormalige grutterij dat weer een mooi woonhuis is geworden.
Het is leuk om van het Dorpsplein nog even rechtdoor de Tolstraat in te lopen. De huizen daar
zijn voor een deel uit de 18de eeuw. Sommigen hebben nog een oude kern. Voor nummer 4 kunt
u een goed behouden 19de-eeuwse stoepafsluiting zien, die bestaat uit een ijzeren hekwerk tussen bewerkte stenen paaltjes. Aan het einde van de Tolstraat gaat u naar rechts en direct weer
naar rechts. U loopt nu in de Schoolstraat. Op de kruising gaat u weer rechts en komt zo via een
steegje weer op het Dorpsplein. Als u honger heeft gekregen, kunt u hier bij Bakkerij Reedijk iets
te eten kopen.
Helaas is dit alweer het eindpunt van onze Historische Wandeling door Geervliet. Rust nog even
uit op een van de nieuwe bankjes langs het slootje voor het stadhuis. Deze sloot was vroeger de
haven van Geervliet en kwam uit op de Bernisse.
In Bernisse vindt u nog veel meer interessante plekken en monumenten. De Stichting Oud-Geervliet en de Historische Vereniging Zuytlant vertellen u graag meer.
Stichting Oud-Geervliet
Info: Felix van Hoorn
Telefoon: 0181 - 661597
www.oudgeervliet.nl

Historische Vereniging Zuytlant
Info: A. Bosgieter-Overgaauw
Telefoon: 0181 - 451688
www.zuytlant.nl
Stichting Stede en Vrye Heerlijkheyt
Info: Inge van Dijk
Telefoon: 06 - 15266092
www.ruineravesteyn.nl
Openingstijden Ruïne Ravesteyn:
Alle zaterdagen in juni, juli en augustus van 12.00 - 17.00 uur
Galerie Gee ‘71
Burg. v.d. Minnelaan 7-11
Openingstijden: vrijdag van 20.00 - 22.30 uur
Zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur
http://home.publishnet.nl/~janstoof
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STADHUIS
In de maanden april tot oktober is het stadhuis op de eerste zaterdag
van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Groepen kunnen het
stadhuis en/of de Oudheidskamer bezoeken in de ochtenduren na telefonische afspraak met het Secretariaat van de Stichting Oud-Geervliet,
Bernisseweg 13, telefoonnummer 0181-661597. Op de website van deze
stichting zijn nog meer bijzonderheden te vernemen over de geschiedenis van de plaats: www.oudgeervliet.nl.
Kaaistraat 2
3211 AP Geervliet
OUDHEIDSKAMER GEERVLIET
De Oudheidskamer Geervliet bevindt zich op de zolderverdieping
van het stadhuis. Het kleine museum is op afspraak te
bezichtigen. U kunt telefonisch een afspraak maken met het
Secretariaat van de Stichting Oud-Geervliet op telefoonnummer
0181-661597.

TROUWLOCATIE GEERVLIET
Een van de trouwlocaties van de Gemeente Bernisse bevindt
zich in het oude stadhuis in Geervliet. Dit schitterende
monumentale pand uit de 16e eeuw heeft een karakteristieke
trouwzaal op de eerste verdieping. De toegang is via de trap aan
de buitenzijde van het pand. Er kan getrouwd worden van
maandag tot en met zaterdag. Voor het maken van een afspraak
kunt u terecht op het gemeentehuis in Abbenbroek bij de
Afdeling Burgerzaken of u belt met telefoonnummer 0181-667247.
CAFÉ BUITENZICHT
Toldijk 3
3211 BM Geervliet
Telefoon: 0181-661212
Openingstijden:
Di t/m vrij 11.30 - 01.00 uur
Zaterdag en zondag 14.00 - 24.00 uur

RESTAURANT DE BERNISSER MOLEN
Spuikade 1
3211 BG Geervliet
Telefoon: 0181-661292
Openingstijden:
Di t/m vrij 12.00 - 14.30 uur (lunch), 18.00 - 21.30 (diner)
Zaterdag 18.00-21.30 (diner)
www.bernissemolen.nl
Historische Wandeling Geervliet
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Oude grenspaal van het Land van Putten
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