


Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.

Mijn grote liefde
Pa

Ouwe
Makker

Trotse ‘Opa Dries’
Gepassioneerde palingboer

Markante Harderwijker

Op een mooie dag, op jouw geliefde plek, 

kwam er onverwacht een eind aan jouw leven hier op aarde. 

Je bent voor ons onvervangbaar. We zullen je intens missen.

Dries van den Berg
 Harderwijk, 13 augustus 1956    Harderwijk, 27 januari 2021

Geke

Susanne & Fleur

Bo

Benja

Wouter

Peter & Ilse

Jona

R

Gerrit & Lydia

Hannah

Vera

Dries is thuis. De familie brengt deze dagen in kleine kring met hem door. 

Op dinsdag 2 februari om 10.30 uur nemen wij in besloten kring afscheid van Dries in 

de Grote Kerk, Kerkplein 1 in Harderwijk. De afscheidsdienst is uiteraard te volgen via 

de kerktelevisie en via www.memori.nl/dries-van-den-berg

 

Omstreeks 13.00 uur wordt Dries begraven op begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk. 

Vanwege de COVID-maatregelen zal ook dit in besloten kring plaatsvinden. 

Het verzoek is dan ook nadrukkelijk om niet naar de begraafplaats toe te komen. 

http://www.memori.nl/dries-van-den-berg


Livestream
De afscheidsdienst en de laatste rit van Dries 

vanuit de kerk naar de begraafplaats zijn te 

volgen via de livestream www.jtav.nl/dries of 

via de gedenkpagina van Dries:

www.memori.nl/dries-van-den-berg 

Op deze gedenkpagina is er gelegenheid om te 

condoleren. Wij nodigen u ook van harte uit 

om hier een persoonlijk verhaal over Dries met 

de familie te delen.

Bloemen
Bloemen zijn welkom op de gedenkplaats bij 

het Vispaleis aan de Stephensonstraat 2 in 

Harderwijk. Dries hield van rood. 

Correspondentieadres
Stephensonstraat 2, 3846 AK  Harderwijk

Laatste rit van Dries 
Dries zal vanaf de Grote Kerk in een koets met paarden begeleid worden door de 

binnenstad, via het Vispaleis naar zijn laatste rustplaats. Langs deze route kunt 

u hem, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, een laatste groet brengen.  

• Vertrek omstreeks 11.30/45 uur vanaf de Grote Kerk, Kerkplein 1

• Door de Kerkstraat

• Aan het einde rechtsaf door de Bruggestraat richting de Markt

• Vanaf de Markt linksaf door de Hondegatstraat

• Aan het einde rechtsaf de Hoogstraat in 

• Linksaf de Kleine Marktstraat in; we stoppen even ter hoogte van zijn huis

• Rechtdoor door over de Vischmarkt naar de Kleine Oosterwijck

• Linksaf door de Grote Oosterwijck richting Havendam

• Rechtsaf naar de Havendam 

• Bij de rotonde linksaf de Havenkade op richting de ‘oude zaak’

• Via de Burgemeester de Meesterstraat naar het Vispaleis aan de Stephensonstraat 2

• Daar rijden we als eerbetoon voor zijn personeel een ronde op de parkeerplaats

• Vervolgens via de Knardijk West (N302) 

• Rechtsaf naar de Newtonweg 

• Daarna linksaf het Oosteinde op naar de begraafplaats waar we omstreeks   

 12.45 uur zullen arriveren

• De begraafplaats is alleen toegankelijk voor genodigden

http://www.jtav.nl/dries
http://www.memori.nl/dries-van-den-berg
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