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Midwinterfeest
- 2018 -

De Rijp sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer
SPECIALE EDITIE

DECEMBER 2018 | NEGENDE EDITIE VAN HET TWEE-JAARLIJKS MIDWINTERFEEST IN DE RIJP, KOM DAT ZIEN EN BELEVEN!

Midwinterfeest De Rijp: 14, 15 en 16 december 2018

Het wordt weer een prachtig feest!

De Rijp - De poorten staan er al weken, de buurtverenigingen zijn er al maanden mee bezig en de

feestelijke kerstsfeer. Meer dan 125 groepen en solisten treden op. Samen geven zij 350 gratis

vrijwilligers staan te popelen om het evenement waar zij lang naartoe hebben gewerkt, eindelijk

voorstellingen! De kerstmarkt zorgt voor extra gezelligheid. Onze founder maakt speciale voor-

realiteit te zien worden… Het Midwinterfeest 2018! Op 14, 15 en 16 december is het zover. De Rijp

zieningen voor mindervaliden mogelijk. Onze hoofd-, top- en andere sponsors zorgen ervoor dat

is dan omgetoverd in een nog sprookjesachtiger dorp dan het gewoonlijk al is. We gaan terug

het evenement zelf en alle optredens gratis toegankelijk zijn. Reken maar dat het weer een

naar de tijd van walvisvaarders, haringvangst en aanverwante activiteiten. En dit alles in

prachtig feest wordt!

NIEUW: RIJPERKWARTETSPEL!
Een must have voor iedereen die De Rijp en het Midwinterfeest een warm hart toedraagt:
het nieuwe Midwinterfeest Kwartet. Natuurlijk met alleen maar Rijper onderwerpen!
Het is een uitgave van de werkgroep PR van het Midwinterfeest.
Alle werkzaamheden hiervoor zijn vrijwillig uitgevoerd. Alleen de drukkosten moeten
worden betaald. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Midwinterfeest
De Rijp. Het kwartetspel is vanaf zaterdag 15 december voor 10 euro te koop op de Kerstmarkt tijdens het Midwinterfeest, bij Woonwinkel De Huiskamer, Restaurant Bij Ernst
en DA Drogisterij-Parfumerie C.en F. Rijkes. Leuk als (kerst)cadeau of Rijper/Midwinter
verzamelobject voor jezelf!

Foto: Ad Hodde

4 DECEMBER 2018 | DE UITKOMST | PAGINA 14

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 14, 15 & 16 DECEMBER 2018

PROGRAMMA MIDWINTERFEEST
Het aantal groepen en solisten dat tijdens dit

uur. Dan worden ook de eerste drie prijzen van

negende Midwinterfeest ons dorp aandoet en

de loterij bekendgemaakt.

optreedt is wederom uitgebreid: van 90 naar
125! Toneel, zang, instrumentale muziek en
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dans en combinaties ervan, op het Midwinterfeest zie je het allemaal.
Voor het eerst begon het vorige Midwinterfeest
met een Lichtjesavond op de vrijdagavond
voorafgaand aan het feestelijke historische en
culturele weekeinde. Dat was een groot succes.
Daarom houden we ook deze editie een Lichtjes-

• Commandeur en Plomp Kraanverhuur B.V.
Burgemeester Piet Bruinooge.
• Rijp Beraad B.V.

Locatie: Oude Raadhuis

Stichting Midwinterfeest-Graft De Rijp naar
het programmaboekje. Dat is, inclusief een lot,
bij de toegangspoorten. Ook zijn daar extra
loten te koop.
In de voorverkoop zijn programmaboekjes (en
extra loten) te koop op de volgende adressen:

PROG R A MM A

• Plusmarkt, Driemaster 3, De Rijp
• Stocks, Grafterbaan 42a, Graft

Met o.a kerstmarkt, speciale voorzieningen mindervaliden en kinderactiviteiten
www.midwinterfeest-graftderijp.nl

• Cafe ’s Lands Welvaren, Westeinde 2,
Schermerhorn

* 19.15 - 21:00 uur Optreden Funky Influence.

aboekje (inclusief lot): € 5,00

Voor de exacte programmering verwijst de

voor vijf euro te koop tijdens het evenement

tis
350 gra gen
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e
t
voors 25
door 1 n
e
groepen
solisten

avond en wel op vrijdag 14 december.
* 19.00 uur Opening Midwinterfeest 2018 door

Programmaboekje

• Troefmarkt De Reus, Noordeinde 14,

Prijs losse loten: € 2,50

Locatie: Plukkerspleinpodium

Grootschermer
• Cafe ’t Torenerf, Zuidervaart 67,

Opening voor kinderen

Zaterdag 15 en zondag 16 december

van De Rijp. Uitbreiding feestterrein met twee

* 18.15 uur Opening Lichtjesavond voor kinde-

Optredens door meer dan 125 groepen en solis-

historisch versierde buurten.

ren op het Wollandje. Neem je lampion van

ten. Kerstmarkt. Gevarieerd kinderprogramma.

Sint-Maarten mee!

Speciale voorzieningen voor mensen met een

Feestelijke afsluiting

beperking. Prachtig aangekleed centrum

De feestelijke afsluiting van het Midwinterfeest

geïnspireerd op de eigen rijke geschiedenis

vindt plaats in de Grote Kerk en start om 17.45

* 18.30 uur Vertrek optocht door de mooi
versierde dorpskern

Zuidschermer
• Deen, Rijperweg 50, Middenbeemster
• Restaurant Van Schaik, Dorpsstraat 62,
Markenbinnen

‘Overman Administratie
wenst iedereen een gezellig midwinterfeest’
ADMINISTRATIE
SALARISADMINISTRATIE | JAARREKENING | BELASTINGAANGIFTE
INTERIM WERKZAAMHEDEN
BOEIJERSTRAAT 29, DE RIJP
TEL. 06 12 96 95 92, WWW.OVERMANADMINISTRATIE.NL
COLOFON MIDWINTERFEEST
Uitgeverij de Uitkomst BV
Redactie:
Marie-Christine Koestal, Ad Hodde,
Ron Weinbrecher, Trees Schouten
Advertentieverkoop:
Trees Schouten
Vormgeving:
Ingeborg Oudejans, Mey Lie Forster,
Danielle de Niet
Fotografie:
Ad Hodde e.a.
Oplage: 13.800. Verspreiding in:
De Rijp, Graft, Noordeinde, Oost-Graftdijk, WestGraftdijk, De Woude, Spijkerboor, Starnmeer,
Marken Binnen, Driehuizen, Grootschermer,
Schermerhorn, Zuidschermer, Stompetoren, Oterleek,
Ursem, Middenbeemster, Noordbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster, Schardam, Beets,
Oosthuizen, Kwadijk, Middelie, Hobrede en Warder.

www.bouwbedrijfpietgroen.nl
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‘Maak het bespreekbaar!’
Het is vrijdagmiddag, we zitten nog
op kantoor, werken de laatste dingen weg en maken de voorbereiding
op morgen en zondag! Lekker even
Hazes op de achtergrond, een gezellige vrijdagmiddagsfeer J. Ik begin
aan mijn tweede blog. Na m’n eerste
blog kreeg ik veel reacties dat veel
mensen er niet eens bij stil hadden
gestaan dat er op evenementen ook
toiletten voor gehandicapten en ouderen zouden moeten zijn.

‘Het mooie daarvan is, dat de inhoud van de
blog daarom juist is bedoeld. Het doel is dat
mensen hierover gaan nadenken en vooral praten! Ik krijg ook vaak de vraag waarom ik me
hier zo voor inzet. Ik doe het voor iedereen
met een beperking en de familie van mensen
met een beperking. Ik snap die vraag wel. Want

Dat iedereen zelf die keuze kan maken om te

aan de overheid is alleen maar om randvoor-

onze eigen organisatie zijn we ook volop bezig.

om op deze manier te pleiten voor voorzienin-

gaan of niet. Zelf keuzes maken, dat vind ik be-

waarden te creëren, meer niet! Nogmaals, het

Mijn steun en toeverlaat hierin is Katelijn.

gen voor gehandicapten en ouderen op evene-

langrijk. Daarom ben ik eind 2015 in dit avon-

kost de overheid dus niets, al ben ik zelf van

Katelijn informeert bij klanten van ons en

menten, sta je toch op de voorgrond en stel je

tuur gestapt en ik hoop na dit jaar bereikt te

mening dat de overheid gerust een subsidie

vraagt ze of ze mee doen aan de goodiebag.

jezelf heel open op.

hebben dat er echt iets veranderd is. In deze

aan het desbetreffende evenement kan geven,

Velen reageren enthousiast en doen mee om zo

blog vaak de waarom-vraag. Ik doe dat omdat

in welke vorm dan ook.

voor de mensen van de lichtjesavond een mooi

Ik ben van mening dat als je niets doet, er niets

het altijd de vraag is waarom je iets doet, of

verandert. Dat is altijd zo geweest en dat zal

waarom je iets wilt, of waarom je iets wilt ver-

Ook voor bedrijven is het natuurlijk top als al-

deze bijzondere avond. Kortom, alles is in volle

altijd zo blijven. Laat ik dan maar degene zijn

anderen, of waarom juist iets niet.

les geregeld is voor een evenement. Want als

beweging en dat blijft voorlopig zo. Stoppen is

die het bespreekbaar maakt! Zoiets gaat soms

Waarom ik het wil dat de overheid erachter

bedrijf sponsor je dan een evenement waar

geen optie! Het is ondertussen 18.00 uur geweest.

met vallen en opstaan. Soms val je zo hard dat

gaat staan, is het volgende: op het moment dat

voor alles goed geregeld is voor iedereen. Wie

Ik sluit deze blog af en ga zo naar huis. Lekker naar

het zeer doet, maar dat neem je op de koop toe.

de overheid invalidentoiletten verplicht stelt

wil dat nou niet? Stel je voor als dat landelijk

mijn drie kanjers van kinderen en mijn vrouw, de

Ik zie het als ondernemen en pionieren, zoeken

in de vergunning van een evenement, dan kun-

geregeld zou kunnen worden, dat zou helemaal

spil van het gezin! Zij is de stille kracht achter

naar nieuwe oplossingen, mogelijkheden om

nen de kosten worden meegenomen in de be-

top zijn. In het totaal kost dan een evenement

de schermen, mijn maatje, mijn steun en toe-

het voor iedereen makkelijk en toegankelijk te

groting van het desbetreffende evenement.

iets meer, maar door dat over alle sponsoren

verlaat! Als laatste zeg ik nog even: vol gas er

maken om een evenement te bezoeken!

Het kost de overheid dus niets. Wat ik vraag

te verdelen, worden de lasten gedeeld en kan

tegenaan en laten we met z’n allen ervoor zorgen

iedereen naar het evenement komen.

dat op 14 december er daadwerkelijk echt iets

Hoe mooi is dat?!

veranderd is!

En ja, als iedereen kan komen, levert dat ook

Groet, Twan Korver

verrassingspakket te maken als herinnering aan

weer geld op voor de ondernemers of voor het
evenement. Ik zeg een win-winsituatie en dat
door alleen maar het creëren van voorzieningen
voor mindervaliden en ouderen in de vergunning
op te nemen, meer niet! Dat moet toch niet zo
moeilijk zijn lijkt me…
Wat ook veranderd is in ons mooie dorp, is dat
alle vrijwilligers alweer in volle voorbereiding
zijn. Ook buurtverenigingen zijn volop bezig.
Hoe mooi is dat! Kortom, het leeft! Binnen in

VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK

voor iedereen!

Verwondering, ook voor jou!

HÈT bedrijf met het osb keur
merk
en NEN 4400-01 gecertifice
erd!

G.G. SCHIPPERSTRAAT 12 • DE RIJP • 1483 GE DE RIJP • TEL: 0299 39 74 97 • INFO@RANKO.NL
W W W . R A N K O . N L
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Bruggen verlicht

Rechtestraat krijgt
vissersuitstraling

De Rijp - De Rechtestraat is de langste straat

schillende onderdelen voor het versieren van

De Rijp - Met het Midwinterfeest in aantocht nemen de bruggen in het oude centrum van

en erg moeilijk om te versieren, buurtvereni-

de Rechtestraat. Zij heeft o.a. 160 haringen

het dorp een bijzondere plaats in. De verlichting dit jaar is uitgevoerd in nieuwe bolletjes

ging Hou ’t Recht heeft het moeilijk omdat er

gemaakt van stof voor in de visnetten en haring-

met Ledverlichting. Deze nieuwe Ledverlichting is ontworpen door Marcel Reints en Jan

veel verkeer doorgaat. Gonnie Muijs woont

tonnen, ook heeft ze twee borden gemaakt

Willem Zimmer van LUX systems uit De Rijp. Zaterdag 24 november is begonnen met het

aan het Plukkerspleintje en heeft wel iets met

met het opschrift, ‘Welkom in de periode 1750

plaatsen van de verlichting op de Dambrug.

nostalgie, de buurt wil tijdens het Midwinter-

– 1850’ In de eerste week van december zullen

feest een vissers uitstraling hebben in de tijd

veel vrijwilligers haar gaan helpen met het

Foto: Het plaatsen van de verlichting op de Dambrug door Jan de Lange, Matz Visser,

van Betje Wolf. Deze periode is niet zomaar ge-

versieren van de gevels met visnetten en

Daan Weel en Marcel Reints.

kozen, op nummer 40 in de Rechtestraat staat

haringtonnen.

Tekst en beeld: Ad Hodde

het huis waarin ze heeft gewoond. Gonnie is al

Foto: Gonnie Muijs aan werk aan de Welkomst-

zo’n half jaar bezig met het maken van ver-

borden. Tekst en beeld: Ad Hodde

De ALKMAARpas 2019
Koop ‘M Nu!

Flink besparen op shoppen, cultuur, sport,
eten en drinken en meer? Met de AlkmaarPas krijg je het hele jaar korting bij ruim
300 winkels en instellingen in Alkmaar en
omgeving. Koop nu de AlkmaarPas 2019,
een leuk cadeau voor onder de boom!

Met de AlkmaarPas krijg je
onder andere korting bij:
• VUE bioscoop Alkmaar
• Theater de Vest
• Zwembad Hoornse Vaart
• De bibliotheek
• Het Stedelijk Museum
• Soepp
• Steps
• Kropsla
• Anne & Max
• Bagels & Beans
• Het Zee Aquarium
• By Daya
• Sneakers
• Samen in de Keuken
• Het Kaasmuseum
• GroenLokaal
• Charlie & Sons
• Sjeintje Boterkoek
• Nelson Schoenen
• Suzette Crêperiebar
• IJssalon de Mient
• Barista Café
• Bootjesverhuur
• Diverse rondleidingen
en nog veel meer!
Kijk voor het gehele overzicht
op www.alkmaarpas.nl.
/AlkmaarPas

@alkmaarpas.nl
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Team Bij Ernst maakt zich op voor tweede Midwinterfeest

‘Mensen gaan eerst het dorp in en daarna komen ze bij Ernst nagenieten’
De Rijp - Het Midwinterfeest 2016 was de eerste

Daarnaast bieden we biologische knolselderij-

editie van het evenement voor Ernst van der

soep en tomatensoep. Net als in 2016 organiseert

Baan, eigenaar van Restaurant Bij Ernst aan

Stichting Midwinterfeest bij Ernst de sponsor-

het Oosteinde, dat drieënhalf jaar draait.

meeting op zaterdagmiddag. Dat is onwijs leuk

Met de ervaring van toen, kijken hij en zijn

met livemuziek en een echte Midwintersfeer.

team uit naar het Midwinterfeest 2018.

Hoewel het budget laag is, kunnen wij voor
een klein prijsje mooie dranken en heerlijke
hapjes serveren.

“Voor het vorige Midwinterfeest hadden we
royaal ingekocht en een groot team ingezet.
We waren helemaal klaar voor de vele enthou-

Faciliteiten

siaste Midwinterbezoekers. De ervaring heeft

Mijn zwager Twan Korver van Ranko is voor

ons geleerd, dat de bezoekers die via de Beem-

de tweede editie op rij founder van het Mid-

sterbrug De Rijp binnenlopen, eerst het dorp

winterfeest. Ik vind het fantastisch dat hij zich

ingaan, alle bezienswaardigheden afgaan, lekker

er zich sterk voor maakt om mensen met een

overal rondneuzen en hun ogen en smaakpapil-

beperking bij het evenement te betrekken.

len tegoed doen aan al het lekkers dat er is,

Ik hoop dat hij enorm veel bereikt met zijn

en daarna bij Ernst komen nagenieten, voordat

inspanningen en dat ook organisatoren van

zij weer op huis aangaan. Met de ervaring van

andere evenementen gaan nadenken over

vorig jaar, en goede gesprekken met doorge-

faciliteiten voor mindervalide mensen.

winterde Rijpers zoals Dennis Blokdijk van

Saamhorigheid

meer bij het evenement betrokken voelde. Dit

Het Wapen van Munster, hebben we ons

De poort staat nu verwelkomend op de brug,

jaar is er helemaal veel saamhorigheid. Er zijn

Geweldig evenement

wederom goed voorbereid, maar nu goed

een geweldige binnenkomst waarbij de bezoe-

bij Ernst al talloze vergaderingen van de buurt-

Ik vind het Midwinterfeest een geweldig evene-

rekening houdende met de drukte. We gaan

kers via de brug ons mooie dorp binnenlopen.

vereniging geweest. De laatste keer kwamen

ment! Ten eerste bevordert het de saamhorigheid

voor een nog beter resultaat en een prachtig

In 2016 was de poort al iets opgeschoven rich-

er bijna veertig buurtbewoners om te bespreken

binnen het dorp. Eigenlijk doet iedereen eraan

Midwinterfeest!

ting de brug en dat maakte dat de buurt zich

wat het Oosteinde zou gaan betekenen voor

mee, van jong tot oud. Daarnaast zet het De

het Midwinterfeest. Het leeft meer dan ooit en

Rijp op de kaart voor alle bezoekers die niet uit

dat is hartstikke mooi om te zien.

de regio komen, maar wel worden aangetrokken
door het Midwinterfeest. Dat is natuurlijk ook
fantastisch voor alle bedrijven in De Rijp!”

Sponsormeeting
Ook deze editie steken wij weer lekker de BBQ
aan. We hebben onder meer oosterse eend,
broodjes beenham, worst en saté.

Foto: Ad Hodde

Eten, drinken en meer…

Het gevoel van thuiskomen

BBQ workshops

Externe partijen en
BBQ op locatie

Kinderfeestjes

Bij Ernst leer je een heerlijk
5 gangen menu maken op
de BBQ (Black Basterd, wat je
daarna met je kookgenoten
heerlijk gaat opeten in een
gezellige sfeer!

Liever thuis blijven maar een
grote groep gasten ontvangen?
Bij Ernst verzorgd een volledige
avond vol heerlijke hapjes en
drankjes, naar eigen wens.
Alles is mogelijk. Dat is pas echt
thuiskomen…
Op een bijzondere locatie BBQen? Ook dit is mogelijk Bij Ernst!
Bijvoorbeeld op een eiland,
of gewoon lekker thuis in uw
eigen tuin.
De BBQ gaat mee en is in alle
seizoenen te boeken!

Zoals bekend zijn kinderen
heel erg welkom Bij Ernst
en hebben wij een prachtige
speelhoek ingericht voor
kinderen van jong tot oud.
Daarnaast verzorgen wij
voor de jongste gasten ook
superleuke kinderfeestjes!
Een heerlijk 3 gangen diner
maken met al je vrienden
en vriendinnen en lekker
spelen in de speelhoek.

High tea, high wine,
high beer

Private dining

Bruiloft

Liever privé zitten Bij Ernst?
Ons prachtige achterterras
of lekker in de bar, deze
ruimtes kunnen wij mooi
afscheiden van de rest,
zodat u met uw groep
heerlijk privé kunt genieten
Bij Ernst!

De mooiste dag van je leven
vier je…Bij Ernst!
Van ceremonie tot receptie,
van diner tot feest voor al
je gasten van jong tot oud,
wij maken er met elkaar een
prachtige dag van!

Thee, wijn, bier of cocktails
met lekkers erbij, laat je
verrassen door heerlijke
combinaties en nieuwe
smaken! Volledig met uitleg
over de dranken en spijzen,
ga je niet alleen verzadigd,
maar ook vol informatie
over wat je hebt gegeten en
gedronken. En natuurlijk een
avondje heerlijk genieten in
ons sfeervolle restaurant!

O O S T E I N D E 3 1 - 3 3 , D E R I J P 0 2 9 9 6 3 3 4 3 6 , I N F O @ B I J - E R N S T. N L
W W W. B I J - E R N S T. N L
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‘t Einde terug in de tijd
bij het Midwinterfeest

De Rijp - Buurtvereniging `t Einde bestaat uit

voor het Midwinterfeest. Ook werden de wal-

Tuingracht maakt
buurt feestelijk

bewoners van het Oosteinde en Oostdijkje.

visjes met verlichting uitgereikt, die aan de

De Rijp - De Buurtvereniging ‘Tuingracht’ is druk bezig om dit jaar tijdens de Midwinterfeesten

Ze gaan dit jaar met het Midwinterfeest terug

vlaggenstokken bij de huizen worden opge-

hun buurt weer feestelijk te maken. Door uitbreiding van de route met toevoegen van de

naar de tijd van Leeghwater, o.a. Haringvangst

hangen. Zondag 9 December gaat een ploeg

Kralingergracht, Oosterpark, Rolderspad en Havenstraat is een nieuwe looproute gecreëerd.

en Touwslagerijen. De aan kleding van de

mensen de buurt Midwinter klaar maken.

De Tuingracht zal worden aangekleed in de tijd van Leeghwater en de bewoners zullen zich in

straat loopt van de brug over de Beemsterring-

kleding steken uit ± 1650. Ook zullen er beroepen worden uitgebeeld in de tijd van Leeghwater,

vaart tot het Plukkerspleintje. Woensdag 21

Foto: Gre en Sjaak Boots vertellen over de werking

zoals een zeilmaker een smid en andere diverse voorstellingen.

november was bij hun clubhuis Restaurant Bij

van de verlichting op de bijeenkomst.

Foto: Het aanbrengen van de Ledverlichting in de bomen op de Tuingracht

Ernst een bijeenkomst om de laatste details
door te spreken betreffende de voorbereiding

Tekst en beeld: Ad Hodde
Tekst en beeld: Ad Hodde

Desi’s Cadeauwinkel

De hele winkel staat weer vol met
verrassende en originele kerstcadeautjes

Bij Annette’s

- 15 %
December

Rechtestraat 128, De Rijp

www.decoloods.nl

Openingstijden:
Di t/m Woe 10:00 - 17:00
Do t/m Zat 10:00 - 17:30

Nu ook pelletkachels
met €500 subsidie
SMAL LADDERBAND

Gordijnen & vloeren
De Volger 22 • 1483 GA De Rijp • 0299 - 67 66 76
06 - 3960 9590 • www.annettesgordijnen.nl

5kW
€249

KW Kachels

Verkoop van hout en pallet kachels.

Kachelpijp en andere benodigheden ook beschikbaar.
www.kwkachel.nl showroom Rechtestraat 128, De Rijp
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Terug naar de tijd van walvisvaarders, haringbuizen en aanverwante nijverheid, Leeghwater, Weltevree, Boon en Betje Wolff en Aagje Deken

Het thema: de eigen Rijper geschiedenis
De eigen, zeer rijke Rijper geschiedenis. Dat is het thema van het Midwinterfeest 2018. De buurtverenigingen in het centrum hebben het thema massaal omarmd. Dat heb je de afgelopen weken kunnen lezen in deze krant in de rubriek ‘In de schijnwerpers’, waarin de buurtverenigingen
hun plannen uit de doeken deden. Op naar een prachtig Midwinterfeest 2018!
Tot nu toe stond Dickens centraal tijdens ons

oosterse talen, cartograaf en Neolatijns dichter.

culturele, historische winterevenement. Nu

Zijn boek over de islam (1717) veroorzaakte in heel

steeds meer plaatsen in de dagen voor kerst

Europa opschudding. Reland ligt begraven in de

festiviteiten met de Engelse schrijver in de

Grote Kerk. De schrijfsters Betje Wolff en Aagje

hoofdrol organiseren, wordt het tijd om ons

Deken woonden en werkten enige jaren in De Rijp

unieke karakter te waarborgen en terug te grij-

(1778-1782) en zijn daarmee ook een prachtig

pen naar onze eigen geschiedenis, zo was het

historisch thema om naar terug te grijpen.

idee. Die geschiedenis is immers behoorlijk rijk.
Volop aan de slag
Historische thema’s

Na de drukbezochte inspiratieavond in de

In De Rijp stond in de tijd van Dickens (de eer-

theaterzaal van Hotel De Rijper Eilanden, in

ste helft van de negentiende eeuw) een heel

januari van dit jaar, zijn de buurtverenigingen

ander persoon centraal: Jan Boon (1758–1847).

al aan de slag gegaan om onze eigen historie

Deze laatste, zeer vermogende reder van De

te vertalen in hun buurt. Er werden volop plan-

Rijp leeft voort door zijn nalatenschap, waar

nen gemaakt, die de laatste maanden werden

De Rijp nu nog financieel gebruik van maakt.

uitgevoerd. Er werd getimmerd, geknutseld,

Ook Jan Adriaanszoon Leeghwater en Jan Jans-

geschilderd en versierd. Nog even, en we kunnen

zoon Weltevree waren internationaal bekende

met z’n allen een dorp presenteren zoals onze

Rijpers. Minder bekend, maar minstens zo

generaties het nog nooit zagen. Laten we er

belangrijk, was Adriaan Reland, hoogleraar

allemaal van genieten.

"

25%KORTING

UITKNIP

"

te besteden op 14 en 15 december op een artikel naar keuze.
( zie actievoorwaarden in winkel ).

"
DA Drogisterij-Parfumerie Rijkes

Driemaster 11, 1483 WB De Rijp, Tel: 0299 - 671362, www.darijkes.nl

GRAFT - DE RIJP

Midwinterlikeur voor maar
€ 9,99

Gezelligheid
op de Grote dam,
Dit jaar in samenwerking met
brouwerij Leeghwater,
“het beste bier in het beste dorp
van Holland zou Leeghwater zeggen”
geserveerd vanuit de molenbar met
daarnaast een chalet met een broodje...
Uiteraard wensen wij iedereen
een grandioos weekend toe en danken wij
de voltallige organisatie en vrijwilligers.

Grote Dam 3 | 1483 BK De Rijp | 0299-671496 |
i n f o @ w a p e n v a n m u n s t e r. n l | w w w. w a p e n v a n m u n s t e r. n l
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Stadspoorten onder
handen genomen
De Rijp - De vrijwilligers van de zogenaamde

toilethuisje dat boven de sloot stond (ook in

Maandag tot Maandag ploeg van het Midwinter-

De Rijp). Andere benamingen hiervoor zijn

feest 2018 zijn al weken bezig met het onderhoud

Privaat, Plee, Retirade of gewoon Schijthuis

van de vier stadspoorten. Het onderkomen van

volgens Jan de Lange, coördinator van de

de poortwachters was aan vervanging toe dus

maandagploeg.

is de klusploeg met een mooie en ludieke oplossing gekomen. Zij hebben samen een huisje

Foto: een aantal vrijwilligers van de

ontworpen en gemaakt dat geheel in de sfeer

maandagploeg aan het werk.

van het Midwinterfeest is. Het is een ‘Secreet’
geworden, een benaming voor het welbekende

Tekst en beeld: Ad Hodde

Wie ziet er het
mooist uit?
Naast de vele loterijprijzen, aangeboden
door ondernemers uit de regio, zijn er
tijdens dit Midwinterfeest weer prijzen
te winnen voor wie zich het mooist
heeft verkleed (zowel een prijs voor
volwassenen als voor kinderen), het
mooist versierde huis/ pand of raam en
de mooist versierde straat of buurt.
Een deskundige jury gaat op pad om
bewoners, bezoekers, kraamhouders
en panden en buurten te bekijken...

Lichtjesavond
De Rijp
vanaf 19:00 uur

C&P
Kraanverhuur BV

Zuiddijk 10
1483 MA De Rijp
Telefoon: 0299 671998
Fax: 0299 675140
E-mail: info@cp-kraanverhuur.nl
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Massages | Huidverzorging |
Wimperlifting

Kerststress?
BOEK EEN 30 MIN.
NEK- EN HOOFDMASSAGE!

De wellness studio is gevestigd in
het pand van kapsalon Designline!
MEER INFO? MAIL OF BEL:
info@sonneborn-wellness.nl | 06 - 23 23 44 71
www.sonneborn-wellness.nl
Driemaster 1, 1483 WB De Rijp
* ALLE BEHANDELINGEN GAAN OP AFSPRAAK *
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Verbinding dorpen en bewoners
Interview:

heb gedaan, heb ik hier zeker een binding mee.

mensen die al een keer eerder hebben meege-

Ik heb zelf tot mijn dertigste regelmatig opge-

daan. Onze zoektocht begint in De Rijp en om-

Naam: Rika van Eenennaam

treden als zangeres, dat weten niet zoveel

geving, ook hier komen er elk jaar artiesten bij.

Woonplaats: Grootschermer

mensen”, vertelt Rika met een glimlach.

Zeker 25% van de optredens komt uit onze omgeving. Zij vinden het ook fantastisch om mee

Vrijwilligster: Voorzitter werkgroep artiesten/
deelnemers en lid Dagelijks Bestuur Midwinter-

Wat houdt jouw taak in?

te doen, dus veel melden zichzelf aan. Wij bie-

feest Graft-De Rijp

“Bij de vorige editie is gevraagd of ik in de

den hen een locatie, een podium, licht en ge-

werkgroep artiesten/deelnemers de voorzitter

luid (en natuurlijk koffie en thee).”

Wat is jouw binding met het Midwinterfeest

wilde worden. Wij doen het natuurlijk met z’n

in De Rijp?

allen, onze werkgroep bestaat verder uit:

Wat vind je het allerleukste aan het

“Ik ben er vanaf 2004 al bij betrokken. Ik werk-

Frans Oudejans, Jaap Koster, Frans Ewals, Ja-

Midwinterfeest?

te toentertijd op basisschool De Tweemaster.

min Stobbe (programmering kinderen) en

“Wij werken met zo’n 500 vrijwilligers, dit zorgt

Nel Heine was mijn collega en die had hele en-

Maaike Stoop (programmering Plukkersplein)).

voor zo’n mooie (ver)binding samen. En dat in

muzikanten met een beperking zowel zang als

thousiaste verhalen over haar vrijwilligers-

We hebben een goede samenwerking, we doen

combinatie met het laten genieten van alle be-

toneel.”

werk bij het Midwinterfeest, daar werd ik hele-

het met elkaar! Wij zijn verantwoordelijk voor

zoekers die komen. Het Midwinterfeest is voor

maal door aangestoken. Aan mijn verzoek of ik

het hele culturele gedeelte van het Midwinter-

iedereen!”

ook iets kon betekenen voor het MWF werd

feest. Er zijn 375 optredens mogelijk gemaakt

direct gehoor gegeven. Zo werd ik ‘poortwach-

door 125 koren, solisten, bands, vocaal en in-

Waar kan het publiek zich dit jaar op verheugen?

nen en neem de tijd om te genieten van het

strumentaal, toneel en theatergezelschappen.”

“Alle optredens zijn gratis, de mensen kunnen

Midwinterfeest. Er is zo’n mooi programma!

winterfeest komt bezoeken en verkoop je de

volop genieten van de diversiteit van optre-

Naast het optreden van Leoni Jansen en Carel

programma’s met de loten. Ik was vervolgens 5

Zijn er meer optredens dan vorige keer?

dens. Zoals kerstzang, ballet, opera, toneel,

Kraayenhof is er een prachtig aanbod op cultu-

edities lang gastvrouw bij o.a. de Grote Kerk,

“Ja, het aantal neemt nog steeds toe. In 2016

Ierse muziek, jazz, streetdance, circus, kinder-

reel gebied. Wij zijn er trots op u dat te mogen

wat ook ontzettend leuk is om te doen. Door

waren er 90 deelnemers.”

koren en nog veel meer. Het is gelukt een heel

presenteren. Kom en geniet net als wij met vol-

leuk kinderprogramma samen te stellen en

le teugen.”

ter’, dan ontvang je het publiek dat het Mid-

de optredens die daar werden gegeven, had ik

Heb je nog een “tip van Rika”?
“Kom met je hele familie, vrienden en vriendin-

veel contacten met de artiesten. Omdat ik zelf

Hoe zoeken jullie de artiesten?

ook de optredens op het Plukkersplein kan ik

ook een klassieke zang- en een gitaaropleiding

“Eerst uit het bestand wat wij al hebben van

aanraden. Daarnaast zijn er optredens van

Meer info: www.midwinterfeest-graftderijp.nl

Hulde aan de organisatoren,
vrijwilligers en alle betrokkenen die
het Midwinterfeest mogelijk maken.
Het is een feest waar het dorp, met recht,
trots op kan zijn.
Zo ook team Oudejans:
we zijn druk bezig met de voorbereidingen
en staan beide dagen met veel zin
en enthousiasme voor u klaar!

RESTAURANT OUDEJANS
Rechtestraat 106
1483 BE De Rijp
tel. 0299 67 14 91
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W W W. R E S TA U R A N T O U D E J A N S . N L

4 DECEMBER 2018 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 14, 15 & 16 DECEMBER 2018

Tweedehandswinkel Steenhof
& Brocante bij de buren

Midwintersfeer

B E L E E F D E H I S TO R I S C H E
Nostalgie uit
grootmoeders tijd
en nog langer
geleden!

BIJ ONS!

Nieuw
workshops met Annie Sloan krijtverf.
Zaterdags van 09.30 tot ONG. 12.30 uur.
Incl. koffie/thee en een object (bijvoorbeeld een dienblad)
om te verven met de speciale verf.
Datum: zaterdag 12 en 26 januari.

slechts
95

¤29,

per persoon

-------

Tweedehandswinkel
Handelsonderneming Steenhof
& Brocante bij de Buren

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp - 06 - 23 81 32 27
www.boedelzorg-steenhof.nl | info@boedelzorg-steenhof.nl
facebook.com/Brocantebijdeburen, brocantebijdeburen@outlook.com
www.brocantebijdeburen.com

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp Maandag
Dinsdag
www.boedelzorg-steenhof.nl
Woensdag
 info@boedelzorg-steenhof.nl
Donderdag
facebook.com/Brocantebijdeburen Vrijdag
Zaterdag

 06 499 680 25

gesloten
09.00 tot
09.00 tot
09.00 tot
09.00 tot
09.30 tot

16.00
13.00
16.00
16.00
16.00

12-30-13.00 gesloten
12.30-13.00 gesloten
12.30-13.00 gesloten
12.30-13.00 gesloten
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Visserij en bevoorrading bij
Stichting tot Verlichting

Vijf poorten geplaatst
De Rijp - De vijf poorten van het Midwinter-

doorwarmen met een koppie snert en een

feest zijn Zaterdag 17 november geplaatst

broodje kroket bij eetcafé De Walvis. De maan-

De Rijp - Buurtvereniging Stichting tot Ver-

en Ruud Snel, door een bijdrage van het fonds

op het Oosteinde, Westeinde, Zuideinde,

dagploeg bedankt de dorpsgenoten voor het

lichting omvat het stuk Rechtestraat in De Rijp

Buurtinitiatieven zal de verlichting volledig in

Kerkstraat en Snorderspad. Met 20 vrijwil-

begrip om even om te rijden, zodat ze de poorten

tussen De Tilbrug en de Kleine Dam. Deze actieve

Led zijn uitgevoerd. De actieve buurtvereniging

ligers zijn de poorten geplaatst in de kou

vlug en veilig konden opbouwen.

buurtvereniging heeft voor het Midwinterfeest

heeft op een knutselavond vissen met verlich-

en ondanks de aankondiging dat er ver-

gekozen voor het thema visserij en bevoorrading.

ting gemaakt voor het feest.

keershinder zou zijn, waren er toch nog

Foto: De ploeg bezig met de opbouw

mensen die de vrijwilligers uitscholden

Westeinde en Kerkstraat.

In de straat komt een stukje kade met een
schip en zij er veel oude beroepen te zien. De

Foto: Links Jolanda Zijp en Anita Oliemans

omdat zij er toch door wilden. Tussen de

organisatie is in handen van Henk de Koekoek

Tekst en beeld: Ad Hodde

middag mochten de vrijwilligers even lekker

Het team van Huisdierenbazaar
wenst u een fijn Midwinterfeest
en alvast prettige feestdagen!

KOOP MIDWINTERFEEST LOTen

Fiets lekker ‘LICHT’ met een elektrische fiets!
Dit kan zomaar gebeuren
met het juiste lot dat
je kunt winnen!

DIERENSPECIAALZAAK
EN WEBSHOP

Een waardebon
t.w.v. € 400,00
Rijper Wieler Boetiek Co Schipper
De Volger 10A, De Rijp
0299 67 34 64
info@rijperwielerboetiek.nl

J.P. POELSTRAAT 8, DE RIJP

Ruim 5000 artikelen online. Levertijd: 1-2 werkdagen

Tekst en beeld: Ad Hodde

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) Alkmaar
Aangenaam wenst u fijne feestdagen!
We hopen u in 2019 weer te kunnen ondersteunen bij:
- Praktische dienstverlening als boodschappen, klusjes in huis en tuin of bij de
administratie voor ouderen of mensen die dit nodig hebben
- Bevorderen van mooie initiatieven voor uw wijk of straat
- Koppelen van mensen met gedeelde interesses
Meer informatie: www.rswp.eu/ 0299-820139/ wonenplusaangenaam@rswp.nl

VAN

DRIEL

meubelstoffering

Bedrijventerrein De Volger | M.C. van Voordenstraat 10 | 1483 GB De Rijp
Mob. 06 51 13 17 27 | E-mail: van.driel@tiscali.nl

Namens consulenten Anne Debets,
Marian van Kampen, Roos Hogervorst
en onze vrijwilligers
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Historie met een grote knipoog en een glimlach
Interview:

af in een cafeetje op een kar met daarnaast de
haven ‘sloot’ waar voordat het toneelstuk

Naam: Ingrid Ehlenbracht

begint een act is met een lijk in een boot dat

Woonplaats: Grootschermer

gespeeld wordt door de buurtvereniging. Dit

Vrijwilligster: Schrijfster Midwinter toneel-

stuk is ook weer hilarisch leuk.”

stukje en actrice bij Toneelvereniging Thalia
Wie spelen er allemaal mee?
Wat is jouw verbinding met het

“De vierde Jan: Jan Prins, zijn vrouw Truus:

Midwinterfeest in De Rijp?

Ingrid Ehlebracht, Jan Boon: Nico Stroomer, Jan

“Deze verbinding is eigenlijk gekomen door de

Adriaanzn Leeghwater: Gijsbert den Hartog,

opening van de Wipbrug aan het Zuideinde in

Jan Jzn Weltevree: Henk Kroes, Flipse de dorps-

Grootschermer. Toen was er gevraagd aan mij

veldwachter: Henk de Koekkoek, Geertrui,

of ik een klein toneelstuk wilde schrijven, dat

huishoudster van Jan Boon: Frieda van Truijen,

vind ik heel leuk om te doen. Zo genoten veel

Griet 2e huishoudster van Jan Boon: Lies Failé,

dorpsgenoten hiervan en werd mij gevraagd of

Marten Michiel: Ko Failé, Hay Yoeng: Kelly
Reitsma, Hoe Yoeng: Coraline Reitsma, Haring-

het niet leuk zou zijn om ook zoiets te schrijven
voor het Midwinterfeest. De hele toneelvereni-

Henk de Koekkoek woont in deze straat. Hij

zij later, dus dan schrijf ik er gewoon een rol

ging Thalia was enthousiast dus zo werd er voor

woont in het vroegere huis van de dorpswachter

bij. Ik vind het vooral leuk om historie en heden

‘Flipse’. Hij speelt nu ook als Flipse.”

met elkaar te verweven op een komische wijze.

2016 het stuk opgevoerd ‘Het Rijper Jannen

koper: Johan Witteman. Geluid: Dion Koppes
en Klaas-Jan Wagenaar.”

feestje’. En hierdoor werden wij weer gevraagd

Wij hebben zo’n leuke club spelers waar wij

Wanneer kan het publiek jullie zien?

om mee te doen in Kaeskoppenstad, dat was

Jij vindt het leuk om stukken te schrijven?

het toneelstuk mee opvoeren en hele goede

“Het stuk duurt 20 minuten en wordt op zater-

ook geweldig.”

“Ja, ik beleef er veel plezier aan en heb er totaal

decorbouwers, Maar wij zijn ook erg goed in

dag om 13.00 – 16.30 – 19.30 uur opgevoerd en

geen moeite mee. Normaal worden er mensen

nazitten”, vertelt Ingrid lachend.

zondag om 12.00 uur en dan gaan de spelers
zelf lekker genieten van het Midwinterfeest.”

Op welke locatie staan jullie in De Rijp?

bij het stuk gezocht, maar ik schrijf een stuk

“Hetzelfde als twee jaar geleden, tegenover

naar het aantal mensen wat mee doet. Zo wil-

Welk stuk gaan jullie dit jaar opvoeren?

het Jan Boon huis. Onze regisseur van Thalia;

de Coralien toch nog graag meedoen besloot

“Het stuk heet ‘De vierde Jan’, het speelt zich

Wij wensen iedereen
een warm en knus weekend!

Tekst en beeld: Trees Schouten

Sinds 1952

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Restauratie
Kozijnen en lijstwerk
M.C. van Voordenstraat 2
1483 GB De Rijp
tel.: 0299 673487
duinmaijer@duinmaijer.nl
www.duinmaijer.nl

Midwinter bij de Huiskamer

Dekker BV

Wij wensen
iedereen een
heel mooi
sfeervol
Midwinterfeest!

installatiebedrijf

Bamestraweg 21, 1462 VM, Middenbeemster, 0299 68 14 26

www.installatiebedrijfdekker.nl

Woon- en kadowinkel De Huiskamer
Rechtestraat 108-110, 1483 BG De Rijp, T. 0299 67 40 40,
www.woonwinkeldehuiskamer.nl
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Programma en loten
Programmaboekjes en loten voor de Midwinterloterij zijn vanaf heden te koop op de volgende
adressen:
Plusmarkt

Driemaster 3

De Rijp

Stocks

Grafterbaan 42a

Graft

Cafe ‘s Lands Welvaren

Westeinde 2

Schermerhorn

Troefmarkt De Reus

Noordeinde 14

Grootschermer

Cafe ‘t Torenerf

Zuidervaart 67

Zuidschermer

Deen

Rijperweg 50

Middenbeemster

Restaurant Van Schaik

Dorpsstraat 62

Markenbinnen

Uit je oude stenen spreekt duid’lijk de historie
Van vroeger eeuwen die er voorbij zijn gegaan
’t Allermooiste plekje op heel die grote aarde
Ben jij - De Rijp - waar eens onze wieg heeft gestaan
In vreemde oorden - hoe ver van huis
Doen deze woorden - denken aan thuis
Hoe ook de tijd alle wonden heelt
Steeds blijft dit lieflijk beeld

Midwinterfeest Graft–De Rijp 2018

VEEL PLEZIER
Wij wensen alle kinderen uit Graft-De Rijp
een heel gezellig Midwinterfeest toe!

23

Leren met uw hond is leuk! Door samen te leren,
werkt u aan een geweldige relatie!
•
•
•
•
•
•
•
•

Puppycursus (voor pups vanaf 8 weken)
Basiscursus (voor honden vanaf 12 weken)
Vervolgcursussen
Fun cursussen o.a.: Sport en Spel, Dogfrisbee,
Rally-O, Theaterschool en Doggydance
Speuren
Gedragstherapie
Privé lessen
Aanschaf advies

Voor meer cursussen en antwoord op uw vragen:

www.hondenschool-jottem.nl

T. 0299 67 30 10 E. info@hondenschool-jottem.nl

Bouwbedrijf

Jonker & Meijerhof

Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

Kwaliteit staat voorop bij al het werk dat wij afleveren.
Wij geloven dat schoonheid in de details zit.
Alle elementen van het bouwproces kunnen wij voor u uitwerken.

laat je groeien

www.fortekinderopvang.nl

Grootschermerweg 4 n 1843 HE Grootschermer n
Tel. 06 - 49 421 423 n www.bouwbedrijfmeijerhof.nl
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Benedictus De Rijp bereidt zich voor op komische eenakter tijdens Midwinterfeest

‘Bijzonder intieme voorstelling’
De Rijp - Rijen dik voor het Raadhuis in De Rijp.
Het beeld dat ongetwijfeld ook deze editie van
het Midwinterfeest weer te zien zal zijn.
Toneelvereniging Benedictus heeft inmiddels
een goede naam opgebouwd voor de korte
voorstellingen die in het weekeinde van 15 en
16 december te zien zijn. “Een korte voorstelling van ongeveer 15 minuten, op de actualiteit
gestoeld”, vertelt Karin Overman van de toneelvereniging. Zij maakt deel uit van de elf acteurs
die de komische voorstelling op de planken

Dam 2 – ‘hoofdkantoor’
Stichting Midwinterfeest

gaan brengen. “We kunnen nog niet te veel op
de inhoud vooruitlopen, maar hilarisch wordt
het zeker.”

Dam 2, het café naast Het Wapen van
Het Raadhuis biedt plaats aan amper 40 perso-

Munster, is tijdens het Midwinterfeest

nen. “Het is dus een bijzonder intieme voor-

2018 weer ‘hoofdkantoor’ van de organi-

stelling in een aparte setting.” Vanaf de eerste

met veel plezier.” Waarbij de eenakter geen één

elke keer vrolijk van. “Het publiek gaat het ze-

satie. Ondanks het feit dat eigenaar Den-

voorstelling, zaterdag 15 december om 12.00

keer hetzelfde is. “Steeds ontstaat iets anders.

ker weer waarderen, want het is bij tijd en wij-

nis Blokdijk de locatie goed zou kunnen

uur tot de laatste voorstelling op zondag tus-

Het raamwerk is er wel, maar daarbinnen wor-

le hilarisch.” En dus zal het vertrouwde beeld

gebruiken, staat hij het pand tijdens het

sen 17 en 18 uur is het vol in de zaal. “Ik denk

den continu nieuwe grappen bedacht, wordt

van lange rijen een weekeinde lang te zien zijn

evenement weer af aan de Stichting Mid-

dat we ongeveer 45 keer het stuk spelen. Het

er geïmproviseerd en is er ook interactie met

bij het Raadhuis…

winterfeest Graft-De Rijp om zo een cen-

mooie is dat het geen enkele keer verveelt. De

het publiek.” Karin Overman kan het stuk in-

eerste en ook laatste voorstelling brengen we

middels dromen, maar wordt er nog steeds

trale plek in het dorp te kunnen hebben.
Beeld: Marco van Ammers

Vanaf nu hoeft u
nog maar drie letters
te onthouden voor
al uw verzekeringen.

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

wenst u een mooi midwinterfeest.

Machine RIE
ATEX

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres:
J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp
T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

Omdat verzekeren
voor 1483
ons een ABC’tje
is. Rijp
S. Visserstraat
15,
GD De
0299 67 22 79

CE Markering
Machinerichtlijn

www.avan.nl

W W W. P A K H U Y S D E R I J P . N L
Grote Dam 7 - De Rijp tel: 06 27 06 60 67
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Kruidenbittertje

De Rijp – De actieve en oudste buurtvereniging van de Rijp is, Hondenwagens stapvoets.

Bestuur Midwinterfeest werkt
hard aan slagen van festijn

Deze bestaat uit bewoners van de Kerkstraat en Rietbuurt. Dit jaar hebben ze als thema voor

De Rijp – Het werk van het dagelijks bestuur

een feest te maken. Zondag 2 december was

het Midwinterfeest gekozen voor de 16e eeuw met aandacht voor de visserij. De bewoners gaan

van het Midwinterfeest 2018 is veel omvattend,

één van de laatste vergaderingen in het Museum

gekleed als vissers en visvrouwen en de buurt is aangekleed met visserijspullen. Claudia Roele

zij sturen de werkgroepen aan en coördineren.

Jan Boon in de Rechtestraat in De Rijp.

en Dries de Jong zijn actief in de buurtvereniging, maar ook Piet Slooten van de Rijper IJsclub

Al in begin van 2018 zijn ze gestart en is alleen

woont in de Kerkstraat, naast zijn woning komt weer een tent. Daar is weer het bekende

maar intensiever geworden. Deze vrijwilligers

Foto: Het dagelijks bestuur van het Midwinter-

glaasje glühwein te proeven en verkopen ze een nieuw kruidenbittertje onder de naam

zijn er dagelijks mee bezig, veel regelen, ver-

feest, Karin, Gerard, Wim, Rika, Marie-Christine

‘Het Leeghwatertje’.

gaderen en telefoneren om van de negende

en Gerjan.

Foto: Jos, Sjaak, Piet en Bert met hun kruidenbittertje. Tekst en beeld: Ad Hodde

editie van het Midwinterfeest zaterdag 15 en
zondag 16 december 2018 in Graft-De Rijp weer

Greet verkleedt
Verhuur van toneel- gala- en themakleding
Bij Greet Verkleedt vind je een groot assortiment kleding in de alle thema’s.
De kostuums zijn van een hoog kwaliteitsgehalte. U kunt uiteraard ook bij ons
terecht voor uw Dickenskostuum. Voor € 44,50 kleden wij u van top tot teen aan.
Castricummer Werf 99a Castricum
Tel.06 46 04 33 03 | Email: info@greetverkleedt.nl

w w w. g r e e t v e r k l e e d t . n l

Openingstijden:
13.30 – 20.30
Maandag
13.30 – 17.00
Dinsdag
0
Woensdag 13.30 – 17.0
0
20.3
–
0
13.3
dag
der
Don
13.30 – 17.00
Vrijdag
10.00 – 16.00
Zaterdag
Zondaggesloten

U kunt ons vinden
op de Meelzak.

Jan Ploegerlaan 2, 1483 VR De Rijp.
Telefoon: 0299 67 18 75 of 06 2096 0438

Lekker zittend even genieten
van een hapje en een drankje!

Tekst en beeld: Ad Hodde

Van Staten-Impink vof
Verhuurbedrijf en atelier
voor toneel- en operettekostuums
Kitmanstraat 2 L, 1812 PM Alkmaar
072 511 8006, info@vanstatentheaterkleding.nl

w w w. v a n s t a t e n t h e a t e r k l e d i n g . n l
Via onze website
kunt u altijd en overal
online een afspraak
bij ons maken!

Anika en Sanne Nibbering
Salon HBF | Reigerlaan 1-A, Ursem | T: 072 5023448 | E: info@salonhbf.nl | W: salonhbf.nl

21 DAY Healthy

Lifestyle Challenge

21 dagen geen
snoep
snacks
s
kan
koek
Maak
kke
e
g
chips
te
p
o
alcohol
prijzen
fastfood
sap/frisdrank
INCLUSIEF
Coaching en Begeleiding
Gezonde snacktips
Korte Work Outs
Maaltijdrecepten
Motivatie en Inspiratie
Commitment
Resultaat

Mee doen?
Stuur een bericht naar Jolanda
06-23314718

Rechtestraat 92 | 1483 BE DE RIJP
t: +31 299 67 31 07 | m: +31 6 17 68 45 13
e. info@bbrh.nl | www.bbrh.nl

Museum In ’t Houten Huis
Tijdens het Midwinterweekend zijn er twee tentoonstellingen in het museum te zien.
Was getekend, Henk Tol en Heel bijzonder: mijn unieke verzameling
Entree tijdens het Midwinterweekend is maar € 1,00
Museumkaart gratis en jeugd t/m 16 jaar gratis.
Open op zaterdag van 11.00-21.00 uur en zondag van 11.00-17.00 uur.

Tuingracht 13 | 1483 AP De Rijp | www.houtenhuis.nl
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Doeners en aanpakkers

Verkoop eten en drinken
buurtverenigingen

Burgemeester Bruinooge: “De Stichting Mid-

Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp

winterfeest stelt voortaan de eigen rijke histo-

maakt het mogelijk dat de buurtvereni-

rie van het dorp centraal tijdens dit culturele

gingen in het feestgebied tijdens het

historische evenement. En terecht! Het mooie

Midwinterfeest 2018 op beperkte schaal

dorp De Rijp heeft bijzondere inwoners gekend.

horeca-activiteiten kunnen ontplooien.

Onder hen Jan Adriaanszoon Leeghwater,

Om de horecabedrijven, die het evene-

waterbouwkundige en molenmaker. Onder

ment sponsoren, niet te beconcurreren

zijn leiding werden begin zeventiende eeuw in

en in verband met de Hygiënecode zijn

Noord-Holland diverse meren drooggemalen,

wij genoodzaakt hier wel regels aan te

waaronder de Schermer. Een andere bijzondere

stellen:

inwoner was Jan Boon junior. Hij was de laatste

Toegestaan is verkoop van:

erfgenaam van een familie van reders en koop-

* koffie, thee, frisdrank, chocolademelk

lieden. Zij waren zeer vermogend geworden

* koek, snoep, chocola

door haringvangst en walvisvaart. Jan Boon

* vegetarische soep, snacks en broodjes/
wraps

junior besloot dat na zijn dood het kapitaal
ten goede moest komen aan de bevolking van

Niet toegestaan is de verkoop van:

De Rijp. Nog steeds worden hiervan sociaal-

* alle alcoholische dranken

culturele projecten ondersteund. Ook Jan Jans-

* gerechten die vlees of vis bevatten

zoon Weltevree was zo’n opvallende Rijper:

thema van het Midwinterfeest neer te zetten.

Foto: Ook in 2016 opende burgemeester Piet

Het overzicht van de tijdens het Mid-

begin zeventiende eeuw belandde deze zee-

Ik reken erop dat ook deze editie, op 14, 15 en

Bruinooge het Midwinterfeest. Hier, in Dam 2,

winterfeest aan te bieden dranken en

vaarder in Korea en werd adviseur aan het hof

16 december 2018, een prachtig feest wordt.

wordt hij geïnterviewd door een verslaggever

etenswaren zijn inmiddels meegenomen

van de koning.

Want niet alleen in het verre verleden kende

van Alkmaar Centraal.

in de vergunningaanvraag.

het dorp bijzondere inwoners, ook vandaag de

Beeld: Marco van Ammers Fotografie

De vele vrijwilligers en de buurtverenigingen

dag blinkt De Rijp uit in doeners en aanpakkers.

in het oude centrum zijn begin van dit jaar al

Ik nodig u van harte uit dit geweldige evene-

gestart met de voorbereidingen om het nieuwe

ment mee te maken.”

SPORTING®

DE RIJP

AFHAAL EN
BEZORGEN

La Pizzeria

KEUZE UIT
34 PIZZA’S

Probeer eens:
QUATTRO STAGIONI (tomaten, kaas, ham, salami, champignons en artisjokken)
QUATTRO FORMAGGI (tomaten en vier soorten kaas)
VEGETALE (tomaten, kaas, champignons, uien, paprika, artisjokken en olijven)
CARPACCIO (tomaten, kaas, rundercarpaccio, rucola, pesto en Parmezaanse kaas)
SHOARMA (tomaten, kaas, kipshoarma, uien en paprika)
CALZONE SPECIALE (tomaten, kaas, ham, salami, champignons en paprika)
DIVERSE PASTA GERECHTEN, BROODJE SHOARMA EN TAIJN.

De Volger 20, De Rijp T: 0299 - 633 955
Geopend: dinsdag t/m zondag van 16.30 tot 21.00 uur

wwww.lapizzeria.nl

SPORTSCHOOL
FYSIOTHERAPIE
PILATES
BEDRIJFSFITNESS
KINDERFITNESS
PERSONALTRAINING

Pascal Braak
Morgenstraat 10 | 1483 TE | De Rijp
Tel: 0630790977
info@braakstukadoors.nl

www.braakstukadoors.nl

WWW.SPORTINGDERIJP.NL

ESCAPEROOM VOOR KIDS

JUNGLEROOM,
GLOW IN
THE DARK ROOM
EN EEN

Super

WESTERN SALOON

cool

De Western saloon
en de Jungleroom
zijn
ook beiden als
voor kinderen van 8 tot 15 jaar
Family-room
Voor alle werkzaamheden aan
spelen
• C.V., gas-, water- ente
sanitair
installaties
Avontuurlijk
• Zink-, lood- en dakwerk

Kwadijkerkoogweg 14c, 1442 LA Purmerend, E: info@kidssafetyescaperoom.nl

Op zoek naar een origineel decembercadeau?
Denk dan eens aan:
✓ een cadeaubon voor een voetbehandeling
✓ een verzorgende voetbalsem
✓ een verzorgende handcrème
✓ een grote voetvijl voor de hielen

Of heeft u zelf teveel gelopen
tijdens het Midwinterfeest?
Maak dan snel een afspraak
voor een behandeling!
(op maandag, dinsdag en
donderdag aanwezig)

Ingeschreven in het KRP van ProCert en lid ProVoet

WESTEINDE 3A | 1483 EA DE RIJP | 0299-397372 | 06-23036423
WWW.ANNELIESVOETSERVICE.NL | INFO@ANNELIESVOETSERVICE.NL |

Zijn wij snel, vakkundig en betrouwbaar

WWW.KIDSSAFETYESCAPEROOM.NL
WIJ ZIJN SNEL, VAKKUNDIG EN BETROUWBAAR

Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Wij wensen
alle bezoekers
een prachtig
Midwinterfeest

Voor alle werkzaamheden aan: C.V. gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood- en dakwerk
Galjoen 41 | 1483 TM De Rijp | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77
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Makelen is een vak!

Kom voor de mooiste huizen naar
de betere makelaar van
Noord-Holland

Aan,- en verkoop

Huur,- en verhuur
Taxatie en advies

Alles doen wij met passie,
kennis en service.

De woningen op deze pagina
staan in het historische centrum van De Rijp,
hét decor van het midwinterfeest en staan te koop
of zijn al verkocht via ons kantoor.
Wilt u ook wonen in dit prachtige dorp?
Neemt u dan contact met ons op.

Makelaardij
Rechtestraat 65, 1483 BB De Rijp,
makelaardij@ascoba.nl, 0299-672383

Midwinterfeest
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Jaru en Bets volop bezig
met outfit Midwinterfeest
De Rijp - Bijna alle bewoners van het centrum
van De Rijp zijn deze dagen bezig met het
versieren van de straat en hun huis voor het
komende Midwinterfeest. Maar ook dorpsbewoners die niet in het centrum van De Rijp
wonen zijn al weken bezig om er bij het midwinterfeest piekfijn uit te zien. Jaru en Bets
Sombroek hebben hun outfit al bijna klaar en

altijd draagt) zijn anders van kleur.

Poortwachters krijgen
instructie

Foto: Jaru en Bets Sombroek bezig met de

De Rijp - In Hotel de Rijper Eilanden hebben de vrijwilligers van het team Poortwachters

laatste veranderingen.

van het Midwinterfeest 2018 maandag 26 november een informatieavond georganiseerd.

is samengesteld uit gekochte en zelf vermaakte kleding. Zelfs de klompen van Jaru, (die hij

De avond die begon met koffie of thee was voornamelijk bedoeld om de nieuwe poortwachters
Tekst en beeld: Ad Hodde

te instrueren. Onder leiding van coördinator Marion Veenstra kregen de aanwezigen vrijwilligers
een duidelijk verhaal over het bemannen/vrouwen van de vier toegangspoorten die dit jaar
voorzien zijn van een mooi wachtershuisje in de vorm van een ‘secreet’ (toilethuisje uit de
vorige eeuw), compleet met het welbekende hartje in de deur.
Op de foto, v.l.n.r. Marion Veenstra, Marij Gerats, Tiny Slooten en de vrijwilligers die op 15 en
16 december de poortwachters zullen zijn. Tekst en beeld: Ad Hodde

Veerman
De Rijp bv
Fraai en
degelijk!
eerman De Rijp bv
Ramen, deuren en kozijnen, trappen, houtskelet. Veerman De Rijp maakt ’t voor u.
Fraai en degelijk! Mét kwaliteitsgarantie van het garantiefonds Timmerwerk.
VEERMAN DE RIJP BV, DE VOLGER 1, DE RIJP, TEL: 0299 - 67 17 10, WWW.VEERMANDERIJP.NL

De Volger 2, 1483 GA De Rijp
T. (0299) 67 13 12

E: info@vopo.nl
W: www.vopo.nl

Al ruim 100 jaar leverancier van pompen en gemalen
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Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen
Tijdens het Midwinterfeest op zaterdag 15 en

Dorpsstraat/Raadhuisstraat Graft wordt

zondag 16 december is De Rijp beide dagen

bepaald wie kan doorrijden naar Graft/

vanaf de N244 niet toegankelijk voor auto’s.

De Rijp. Hierbij zullen wij enige coulance

De afsluiting gaat op beide dagen om 10.00

toepassen.

uur in en geldt zaterdag tot 20.00 uur en op

• of kan parkeren op De Volger. Vanaf De Volger

zondag tot 17.00 uur.

rijden er gratis pendelbussen naar het
centrum van De Rijp.

Op advies gemeente
De organisatie, Stichting Midwinterfeest

Gratis pendeldiensten vanuit

Graft-De Rijp, is helaas gedwongen om deze

Middenbeemster en Alkmaar

verkeersmaatregel toe te passen. Tijdens de

Ook is er een gratis pendeldienst van bedrijven-

edities 2016 en 2014 ontstond door de grote

terreinen Bamestra en Insulinde in Midden-

toestroom aan auto’s filevorming op de Juliana-

beemster naar De Rijp-(Beemsterdijk). Deze

laan (en daardoor op de N244) en Driemaster.

rijdt –zonder dienstregeling- permanent op

Ook de pendelbussen stonden stil wat gevolgen

zaterdag van 11.00 tot 22.30 uur en op zondag

had voor de bezoekers van De Volger naar het

van 11.00 tot 18.30 uur.

dorp en terug. Om in 2018 een goede doorstroming
te garanderen heeft de organisatie, mede op

Vanuit Alkmaar (Industrieterrein Oudorp)

advies van de Verkeersafdeling van de gemeente

rijdt er volgens een dienstregeling (zie www.

moeten besluiten tot deze maatregel.

midwinterfeest-graftderijp.nl) een gratis pendel-

Uitzonderingen vormen:
• De OV-bussen van EBS (naar Wollandje)
• De pendelbussen (van De Volger naar
Wollandje en Zuideinde v.v.)
• De pendelbussen vanuit Alkmaar-Oudorp
naar De Rijp met halte op de Julianalaan

• Auto’s met geldige invalidenkaart
(zij parkeren bij SV De Rijp)
• Artiesten/deelnemers met instrumenten –
zij krijgen een aparte toegangskaart, zonder
deze speciale kaart geen doorgang
• Vrachtverkeer

• Uiteraard eventuele hulpdiensten

dienst naar De Rijp. De gemeente Alkmaar

Al het overige verkeer (ook bewoners – tekst-

heeft dit financieel mogelijk gemaakt.

karren langs de N244 geven dit ook aan):
• wordt doorgestuurd over N244 naar de
afslag Graft. Via de Graftermeer en Graft kan
De Rijp worden bereikt. Bij de kruising

WILT U ZICH EEN KEER
LATEN SCHEREN
DOOR EEN BARBIER
ZOALS DAT VROEGER
WERD GEDAAN?

KOM DAN MET HET
MIDWINTERFEEST NAAR
KAPSALON PANTA RHEI!
OP ZATERDAG VAN
12.00 TOT 16.00
OP ZONDAG VAN
12.00 TOT 17.00
Rechtestraat 112 - De Rijp, Tel. 0299 67 35 30

Raadhuisstraat 21 | 1484 EN GRAFT | Telefoon: 0299-676987 | E-mailadres: info@bramenaagie.nl
www.bramenaagje.nl

RIOOLPROBLEMEN?
Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

Rioolservice Palsma, G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, info@ppalsma.nl

BEL! 06 23 60 05 31
www.rioolservicepalsma.nl

O O K V O O R V E R VA N G I N G VA N U W R I O L E R I N G ! G E E N V O O R R I J KO S T E N !
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Dit feest is mede dankzij de vele sponsors mogelijk
De Rijp - Voor het realiseren van deze culturele manifestatie is natuurlijk geld nodig. Omdat alle optredens gratis toegankelijk zijn, is de organisatie afhankelijk van bedrijven
en organisaties die het evenement sponsoren. Mede dankzij onze founder Ranko, onze hoofdsponsors, topsponsors en sponsors kunnen wij dit culturele evenement organiseren.

Founder: Schoonmaakbedrijf Ranko
Hoofdsponsors:
Restaurant Bij Ernst | Café de Oude Herberg | Restaurant het Wapen van Münster | C&P | Doede Jaarsma communicatie | Euromovers | Gemeente Alkmaar | Gunco |
Het land van Leeghwater | Hotel Rijper Eilanden | Intratuin | Lunchroom de Walvis | Rabobank Waterland | Restaurant de Reghter | Restaurant Oudejans | Resync |
Rijp Beraad | Roelofsen | Sportcafe Oosterven | Stichting Jan Boon | Stichting TAQA Cultuurfonds | Stichting Victoriefonds Alkmaar | Tweedehandswinkel Steenhof
Topsponsors:
Milieu Service Nederland | Apollo Health and Fitness | Forte | het Genot van Grootschermer | Van Ammers Transporten | WITS Vastgoedonderhoud Nederland | Beemster
kaas | Medec Project | Korf Catering | VOPO | Bouwbedrijf Jonker en Meijerhof | NAOMI Country Home Cooking | Aannemersbedrijf M. Duinmaijer | Bouwbedrijf Piet
Groen | PLUS Graft-De Rijp | Carteam Leo Borst | Dura Vermeer | Traffic Service Nederland | RBOC Fort Marken Binnen | Stoop Assurantien | Ascoba Makelaardij
Sponsors:
Aannemersbedrijf Arie Oud & Zn | Annette’s Gordijnen | B&B Boerderij de Fryhof | B&B Het Pakhuys | B&B Westeindelijk | BMN Bouwmaterialen | Bouwkundig ontwerpbureau
Van Leeuwen | Brouwer-Louwrink De Echte Groenteman | C. Floris & Zonen Bouwmaterialen BV | De Gouw Fluisterbootverhuur | De Haan Makelaardij | De Huiskamer Woonen Kadowinkel | EuroParcs Resort De Rijp | Finish Profiles | Galerie Grote Dam 4 | Gosseling Mobility | Het Ouweland Fluisterbootverhuur | Hoftrans | Hondenschool
Jottem | IBS Europe | Jansen Hoveniers | Jos Blokdijk Tegelwerken | Joy2Move Verhuizingen | Klous en Taam BV Installatiebedrijf | Koninklijke Nederlandsche Kolfbond |
Krommeniedijk Beheer | Loonbedrij Fa. J.G. Groot | Montagebedrijf Ladee | Notaris Mr. A.P. Roem | OMC Machineonderhoud b.v. | Palsma Grondwerk, Weg- en Waterbouw |
Pieter de Vries | Poel BV Bloembollen | Restaurant De Kleine Haag | Rijper Wieler Boetiek Co Schipper | Rondvaart Eilandspolder | Scholte & de Vries – Estoppey bv |
SG Verpakkingen | Shell De Rijp | Tarob Beheer | Van Loon Keukenmontage | Van Rijn Machineverhuizing BV | Vishandel Sier | Voortman Kantoormeubelen BV | WC Leek

Iets te vieren?

DJ HENKIE CD

maakt er een

FEEST van

met aangepast volume.

Loon

van
Keukenmontage
Aggelenstraat 12 | 1483 TA | De Rijp
T. 0299 672340
M. 06 53612920

Info: 06 239 89 271

Bestel tijdig uw visschotel
voor de feestdagen!
Purmerend: Kooiman Centrum, Wormerplein (Vomar passage) • Maandag t/m zaterdag geopend
De Rijp: Winkelcentrum het Boegbeeld • Di-Wo-Do-Vrij en Zat. geopend • Telefoon 0299 - 42 04 13

of kijk op de vernieuwde site.

Laat uw WAARDEVOLLE
filmpjes van vroeger niet
verloren gaan.
Ik kopieer VHS en
Video8 naar DVD.
Info: 06 239 89 271
(Henkie CD)

●

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L
G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

Keukens ● Meubels ● Universeel spuitwerk ● Autoschade
Vraag naar de mogelijkheden.

Spuiterij De Rijp, De Volger 10, 1483 GA De Rijp, 0299 74 83 62, info@spuiterijderijp.nl

www.spuiterijderijp.nl
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Zaterdag en zondag weer volop activiteiten en speurtocht
door het kinderdorp

Kinderprogramma start
met Lichtjesavond
Vrijdag begint het Midwinterfeest met een Lichtjesavond voor kinderen. Neem je lampion van
Sint-Maarten mee en kom op 18.15 uur naar het Wollandje. Om 18.30 uur vertrekt de stoet
naar het Raadhuis, waar om 19.00 uur de officiële opening van het Midwinterfeest is. Het
kinderdorp – natuurlijk weer in de Buurtjes- bestaat dit Midwinterfeest als vanouds uit leuke
activiteiten. Op zaterdag en zondag kunnen de kids er met een kinderpasse-partout op uit.
Het kinderdorp bestaat dit jaar onder meer uit een theaterschuur waar verhalen worden
verteld, onder anderen door Horjus de Verhalenverteller. Op de kindermarkt kun je voor

Extra vrijwilligers bij Midwinterfeest

kleine prijsjes divers snoepgoed kopen. Verder kunnen de jonge bezoekers ponyrijden,

De Rijp - Met de te verwachten 40.000 bezoekers aan het Midwinterfeest op 15 en 16 december

de toekomst laten voorspellen. Ook kunnen ze op zoek naar letters in het kinderdorp.

2018 heeft de E.H.B.O Graft-De Rijp een extra aantal vrijwilligers nodig. De werkgroep EHBO heeft

Wie er een woord van weet te maken en de ingevulde passé-partout naar de snoepkraam

in samenwerking met het Fort Markenbinnen extra mensen opgeleid. Zaterdag 10 november hebben

brengt, krijgt een prijsje.

genieten van de act Magic Triangle, griezelen in ’t Pesthuys en zich door Madame Laroussi

Gre, Tiny, Hans en Marleen wat extra fijne kneepjes geleerd van de instructrice Mirjam Harkema
om dit weer door te geven aan de vrijwilligers.
Op de foto, instructrice EHBO’er Mirjam Harkema, Gre Vredevoort, Tiny Slooten, Hans Taam en
Marleen Vredevoort. Tekst en beeld: Ad Hodde

blok
blok

Wij wensen
rs en
alle vrijwillige
bezoekers van
st,
het Midwinterfee
k
een onvergetelij
feest toe!

Blok
Stucadoorsbedrijf
Van traditioneel tot modern
Voor al uw binnen en buitenwerk

WWW. BLOKSTUC. NL | DE RIJP | TEL 06 - 14 79 85 92 | FAX 08 - 47 12 60 42

wilt
Indien u even bij
n harte
komen, bent u va
welkom bij ons.
naf 10 uur.
Wij zijn open va

“MID” WINTERACTIE
Rollen/spuiten van wanden en plafonds

vanaf € 9,- per m2
Danny Veenman, 06 46 217 939 | Vincent Klinkhamer, 06 53 929 336 | info@davibouw.nl

Het Genot van Grootschermer | Noordeinde 12 | Grootschermer
0299 67 55 13 | www.hetgenotvangrootschermer.nl

www.davibouw.nl

Korf Catering verzorgt graag uw lunch, diner, buffet, hapjes,

Cor en Mary van Zonderen
Westeinde 56 de Rijp

heaters, serviesgoed en glaswerk!

Kennemerlaan 88 I 1972 ER I IJmuiden
www.korfcatering.nl I
info@korfcatering.nl
06-25533300 I 0255-512745

Het team van Korf Catering wenst u een prachtig
receptie, jubileum, huwelijk of personeelsfeest.
Midwinterfeest
en heerlijke
feestdagen!
zoals statafels,
meubilair,
Ook voor al uw verhuur
Wij wensen u een prachtig Midwinterfeest en fijne feestdagen!
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Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen
Bus stopt ook in West-Graftdijk

Graft. Ook bewoners van De Rijp zullen vanaf

Gedurende de dienstregeling Alkmaar – De Rijp

daar worden toegelaten. Op de hoek Raadhuis-

stopt de pendel ook in West-Graftdijk, bij de

straat/Dorpsstraat zal Midwinterverkeer het

bushalte op het viaduct. Om circa 10 minuten

hele weekend worden verwezen via de Grafter-

over het hele uur en circa 10 minuten over het

meer naar industrieterrein De Volger. Verkeer

halve uur kunnen passagiers naar De Rijp vanaf

richting Midwinterfeest is vanaf de hoek Raad-

genoemde bushalte instappen.

huisstraat/ Dorpsstraat) niet mogelijk.

In de week vanaf maandag 10 december zal

Parkeren bewoners

het centrum van De Rijp binnen de poorten

De organisatie verzoekt bewoners van het

worden omgebouwd tot decor van het Mid-

feestterrein hun auto’s uiterlijk vrijdag 14 de-

winterfeest. Dit zal af en toe enige hinder voor

cember om 10.00 uur te hebben verplaatst naar

het verkeer inhouden. We vragen uw begrip

parkeerplekken buiten het gebied van de poor-

hiervoor. Vanaf vrijdag 14 december om 15.00

ten. Deze editie dus ook buiten Oosterpark

uur kan het verkeer al niet meer rijden binnen

(deels) en gebied Havenstraat/Kralingergracht.

het gebied van de poorten. Vanaf 16.30 uur

De parkeerplaatsen aan de Tuingracht (garage-

zullen groepen van mensen met een beperking

gebied), aan het Oosteinde (achter Restaurant

arriveren die vervolgens onder begeleiding

Bij Ernst) en aan de Rechtestraat (achter Restau-

een wandeling door het dorp maken om alvast

rant Oudejans) kunnen wel worden gebruikt.

te genieten van alle verlichting en versiering.

Echter: gedurende de afsluiting van het centrum

Kom varend ons
feestterrein binnen!

Aansluitend zal de officiële opening op de Kleine

kunt u geen gebruik maken van uw voertuig

Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.30 uur is het mogelijk om varend ons dorp binnen

Dam plaatsvinden (19.00 uur) met de mogelijk-

als ze op deze locaties staan. Bewoners worden

te komen. Vanaf de Westdijk (vlak bij de Beemsterbrug) stap je in een gratis rondvaart-

heid aansluitend van het prachtige decor te

per brief geïnformeerd waarin alternatieven

boot die je naar uitstapplaatsen aan de Meelzak en de Tuingracht (achter de kerk) brengt.

genieten. De Plusmarkt en De Mieuwijdt zijn

per straat en/of gebied worden aangeboden.

Daar kun je ook weer instappen voor de terugtocht naar de Westdijk

zaterdag en zondag per auto bereikbaar via

DE MOOISTE TASSEN
VINDT U ON-LINE!

Wij wensen u
een ﬁjn
Midwinterfeest!

“Wij wensen u een
winters midwinterfeest”
De fysiotherapeuten

www.schoonmaakbedrijf-lblokdijk.nl

Onder ander Pia Ries tassen
www.damestassenenzo.nl

Bel voor een vrijblijvende oﬀerte
06 - 5145 8445

Wollandje 1, 1483WG De Rijp | Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft
Tel: 0299 67 18 77 | E-mail: fysioderijp@planet.nl

G. de Bruijn

Schilder- & Restauratiebedrijf
www.hair-brow-perdaan.nl | 0619454200 | Schermerhorn

Mientweg 66, 1732 LG Lutjewinkel, T. 0224 54 26 54, M. 06 51 32 76 36.
gr.de.bruin@planet.nl

1 JAAR PECHHULP VOOR € 39,95*
voor binnen- & buitenland
* Vergelijkbaar bijvoorbeeld ANWB € 145,- per jaar

De Volger 8 • 1483 GA • De Rijp
0299 67 41 99 • www.leoborst.nl

CARTEAM
AUTOSERVICE
LEO BORST
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Foto’s: Marco van Ammers Fotografie

Verwondering voor ons allemaal!

Arno Visser

Gerard Kuijn

Len Korver en Anouk

Vaal en Bep Smit-Taam

Richard Groot en Bob van Straaten

Rik Zomerdijk

Len en Twan Korver

Ria Ranzijn-Verdonk

Trees Schouten

Tijdens het tweejaarlijkse Midwinterfeest, dit jaar op 14, 15 en 16 december, verandert De Rijp in een sfeervol sprookje.
Het pittoreske en monumentale centrum is smaakvol in Kerstsfeer gebracht en heeft door alle aankleding en sfeer het
aanzien van een dorp in vroeger eeuwen. Niet in de laatste plaats door de prachtige nostalgische kleding waarin steeds
meer bewoners en bezoekers van het Midwinterfeest zich hullen. Op diverse plekken verzorgt een groot aantal verenigingen, groepen en individuele artiesten muzikale, kunstzinnige en culturele optredens. Een prachtevenement, dat in
steeds meer harten een belangrijke plaats heeft ingenomen. Verwondering voor jong en oud, dorpeling en bezoeker
en valide en mindervalide mensen. Een feest met faciliteiten voor ons allemaal. Midwinterfeest De Rijp, ook voor jou!

voor iedereen!
Verwondering, ook voor jou!
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