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Geachte heer, mevrouw,

Met vriendelijke groet.

Namens Comité 4 en 5 mei Maarssen en Tienhoven,

Documeni:D/22/437833 Zaak: Z/22/267464

Maarssen
Betreft

Net zoals voorgaande jaren vindt er op 4 mei in park Goudestein bij het monument alsook 
bij de molen "De Trouwe Wachter" in Tienhoven de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
Tijdens de 2 minuten stilte wordt aan diegenen gedacht die zich hebben ingezet voor ons 
vaderland en diegenen die de oorlog niet hebben overleefd.

Via onze onderstaande site kunt u kennisnemen van het definitieve programma voor zowel 
4 als 5 mei in Maarssen en Tienhoven (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen). 
Mochten er wijzigingen zijn, dan vindt communicatie daarover plaats via onze sites:

Ook wijzen wij u nog op de mogelijkheid van een fietstocht langs de oorlogsgraven -oor
logsmonumenten in Maarssen - Breukelen - Tienhoven. De fietsroute kunt u vinden op 
bovengenoemde site.

Het Comité 4-5 mei Maarssen en Tienhoven verzoekt uw medewerking om via de voor u 
beschikbare kanalen aandacht te besteden aan de activiteiten rond de herdenking op 4 mei 
en de viering van onze bevrijding op 5 mei.

De vraag wordt vaker gesteld "leren we uit het verleden". Alhoewel het accent van deze 
herdenking nog steeds ligt op het herdenken van de gevallenen 1940 - 1945, wordt er 
zoals ook in voorgaande jaren stil gestaan bij de ontwikkelingen in de wereld.
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• http://www.4-5meimaarssen-tienhoven.nl of
• www.facebook.com/4en5meiMaarssenTienhoven
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Geacht Leden van de Gemeenteraad,

Met vriendelijke groet,

Namens Comité 4 en 5 mei Maarssen en Tienhoven,

Het Comté 4-5 mei Maarssen en Tienhoven nodigt u van harte uit bij de bijeenkomst 
in Park Goudestein of molen "De Trouwe Wachter" aanwezig te zijn.

Via onze onderstaande site kunt u kennisnemen van het definitieve programma voor zowel 
4 als 5 mei in Maarssen en Tienhoven (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen). 
Mochten er wijzigingen zijn, dan vindt communicatie daarover plaats via onze sites;

De vraag wordt vaker gesteld "leren we uit het verleden". Alhoewel het accent van deze 
herdenking nog steeds ligt op het herdenken van de gevallenen 1940 - 1945, wordt er 
zoals ook in voorgaande jaren stil gestaan bij de ontwikkelingen in de wereld.
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3600 BE MAARSSEN
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Net zoals voorgaande jaren vindt er op 4 mei in park Goudestein bij het monument alsook 
bij de molen "De Trouwe Wachter" in Tienhoven de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
Tijdens de 2 minuten stilte wordt aan diegenen gedacht die zich hebben ingezet voor ons 
vaderland en diegenen die de oorlog niet hebben overleefd.
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Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Met vriendelijke groet.

Namens Comité 4 en 5 mei Maarssen en Tienhoven,

Maarssen
Betreft

Het Comté 4-5 mei Maarssen en Tienhoven nodigt u van harte uit bij de bijeenkomst 
in Park Goudestein of molen "De Trouwe Wachter" aanwezig te zijn.

Via onze onderstaande site kunt u kennisnemen van het definitieve programma voor zowel 
4 als 5 mei in Maarssen en Tienhoven (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen). 
Mochten er wijzigingen zijn, dan vindt communicatie daarover plaats via onze sites:

: april 2022
: Programma 4 en 5 mei 2022

Leden van de Gemeenteraad
Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN

De vraag wordt vaker gesteld "leren we uit het verleden". Alhoewel het accent van deze 
herdenking nog steeds ligt op het herdenken van de gevallenen 1940 - 1945, wordt er 
zoals ook in voorgaande jaren stil gestaan bij de ontwikkelingen in de wereld.

Net zoals voorgaande jaren vindt er op 4 mei in park Goudestein bij het monument alsook 
bij de molen "De Trouwe Wachter" in Tienhoven de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
Tijdens de 2 minuten stilte wordt aan diegenen gedacht die zich hebben ingezet voor ons 
vaderland en diegenen die de oorlog niet hebben overleefd.

• http://www.4-5meimaarssen-tienhoven.nl of
• www.facebook.com/4en5meiMaarssenTienhoven

C.J. van Nieuwenhoven
Voorzitter
06-31998785
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