
NIEUWSBRIEF 
 

Voorjaarsstreekmiddag zaterdag 26 mei 
 
Voeding, gezondheid en energie: Noord-Holland als de groene apotheker van de wereld 
 

Voedsel is een van de basisbehoeften van de mens. Voedsel 
levert de energie die we nodig hebben om te kunnen 
functioneren. Voor velen in de wereld is het beschikken over 
voldoende voedsel een onderdeel van de dagelijkse strijd om 
het bestaan. Goede voeding is ook belangrijk voor de 
gezondheid van de mens. In toenemende mate is er aandacht 
voor een duurzame wijze van produceren daarvan. Een andere 
actueel onderwerp is energie. Nederland moet van het gas af! 
Hoe gaat de glastuinbouw hier mee om? 
Vandaar dat op deze Voorjaarsstreekmiddag voeding, 
gezondheid en energie centraal staan.  
 
Jacques Dekker, werkzaam voor Stichting Diverzio en oud-
programmadirecteur van Agribusiness/Greenport Noord-
Holland-Noord, verzorgt een lezing over het onderwerp: Noord-
Holland, de groene apotheker van de wereld. Zijn verhaal wordt 
gevolgd door een inleiding door een van de medewerkers van 
paprikakwekerij Barendse DC over Agriport A7, Barendse DC, 
energie en aardwarmte. 

Bovendien is er een 
rondleiding door de kassen van dit bedrijf. Barendse DC produceert 
op duurzame wijze milieukeur-paprika’s. 
Bij het lopen door de kas moet rekening gehouden worden met 
afstanden van 350 meter aaneen. Er zijn twee rolstoelen aanwezig. 
Als u daar gebruik van wilt maken, wordt u verzocht dit van 
tevoren aan te geven bij het secretariaat van het Westfries 
Genootschap. 
 
Ook huisgenoten en niet-leden zijn welkom op de 
Voorjaarsstreekmiddag, mits van tevoren aangemeld. 
 
Locatie 
Kwekerij Barendse DC, Agriport 611 (navigatie Flevoweg/Agriport), 
1775 TK Middenmeer. Gratis parkeren bij het bedrijf. 
 
Programma 
13.00 uur: Ontvangst met koffie of thee en een koekje en tekenen 
veiligheidsbrief. 
13.45 uur: Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap. 
13.50 uur: Presentatie Jacques Dekker. Daarna wordt het tweede kopje koffie of thee geserveerd. 
14.45 uur: Korte presentatie Agriport A7 / Barendse DC / Energie / Aardwarmte. 
15.15 uur: Kasbezoek (oranje paprikakas en snoeptomaatjeskas) en proeverij. 
16.30 uur: Nazit met fris, sap en nootjes. 
17.00 uur: Afsluiting Voorjaarstreekmiddag. 
 
Alle gasten krijgen een gezonde lekkernij mee naar huis! 

Foto Marijke Smit-de Groot 

Foto Marijke Smit-de Groot 



Er is gelegenheid om producten te kopen. 
 
Veiligheidsbrief 
Voor de rondleiding gelden een aantal voorschriften voor de gasten. Deze zijn vastgelegd in een 
zogenaamde veiligheidsbrief. Elke deelnemer dient deze vooraf bij de ontvangst te ondertekenen. Op 
verzoek kan deze via de e-mail van te voren worden opgevraagd bij het Westfries Genootschap via 
contact@westfriesgenootschap.nl. 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan dit uitgebreide programma inclusief alle consumpties bedragen € 19 per 
persoon. U kunt zich opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde 
bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. 
Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 19 mei binnen te zijn.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 22 juni: Zomeravondwandeling in Twisk 
 
De Commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en gidsengroep Twisk van het Nut organiseren in 
samenwerking met de vereniging In ’t Pak op vrijdag 22 juni een zomeravondwandeling in Twisk. Deze 
avond staan vele mooie gebouwen in het monumentale dorp Twisk, klederdracht en sieraden centraal. 
Extra aandacht is er voor het kleurgebruik bij het schilderwerk van de panden. Jan Vrugt schreef speciaal 
voor deze avond het toneelstukje ‘Oranje boven’. Dit zal op een van de locaties te zien zijn.  
Na een introductie in Theaterkerk Hemels nemen gidsen groepen wandelaars mee om de historie van het 
dorp te verkennen. Onderweg ontmoeten de wandelaars dames en heren in Westfries kostuum. Prachtige 
boerderijen, huizen en andere gebouwen vormen het decor voor de wandeling. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.00 uur: Inloop in de kerk met koffie en thee. 
19.30 uur: Welkomstwoord, inleiding over het thema en uitleg over het Westfries kostuum en de 

bijbehorende sieraden. 
20.00 uur: Aanvang historische wandeling in groepen onder leiding van gidsen. De mensen in kostuum 

verspreiden zich door het dorp. 
22.00 uur: Afsluiting in de kerk. Het Twisker Koor zingt enkele liederen. De bezoekers wordt een hapje en 

drankje aangeboden. 
 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon, inclusief alle consumpties. 
Bij slecht weer is er een binnenprogramma in de kerk. 
Adres van Theaterkerk Hemels: Dorpsweg 121 in Twisk 
 
In verband met de beperkte parkeergelegenheid wordt bezoekers verzocht zoveel mogelijk op de fiets te 
komen of met meerdere personen in een auto. 
 

 
 
 
 
 
Fotobijschrift: 
Fred en Lies Smit, Marita 
Schoonheijm, Gerian 
Helder en Harry Sijm (vlnr) 
lieten tijdens de 
zomeravondwandeling van 
2017 hun kostuums zien. 
(foto Jan Smit) 

mailto:contact@westfriesgenootschap.nl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toonbeeld Westfries op zondag 3 juni 

 
Toonbeeld Westfries: dialect, kunst en muziek 
 
Op zondag 3 juni houden het Westfries Genootschap, Stichting 
Creatief Westfries en Expositie Kring Beeldende Kunst Opmeer in 
Zorgcafé ’t Koetje in Zandwerven voor de tweede keer een gezellige 
middag met een afwisselend programma. 
Op deze middag dragen een aantal schrijvers een Westfries gedicht 
voor dat zij geschreven hebben naar aanleiding van een kunstwerk 
van een van de kunstenaars die zijn aangesloten bij de kunstkring. 
Muzikale medewerking verleent bigband L-Star uit Hoogwoud.  
Het adres van Zorgcafé ’t Koetje is Zandwerven 29 in Spanbroek. Het 
programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De zaal is open om 14.30 
uur. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
ter bestrijding van de onkosten. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bovendien is er een verloting met een schilderij van Susan Groot-Dekker als prijs. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stem voor het Westfries Genootschap 

 
Stem voor het Westfries Genootschap bij de Rabobank Clubkas campagne 
 
Tot en met 2017 ondersteunde de Rabobank door middel van de Rabofietssponsortocht de Westfriese 
verenigingen met een financiële bijdrage. Vanaf 2018 gaat dit op een andere manier gebeuren, via de 
Rabobank Clubkas campagne. Ieder lid van Rabobank West-Friesland (het hebben van een rekening 
betekent nog niet dat u lid bent) krijgt een persoonlijke uitnodiging met een unieke stemcode. Hiermee 
kunt u tussen 8 en 28 mei vijf stemmen uitbrengen op verenigingen die zich voor de actie hebben 
opgegeven. Het Westfries Genootschap heeft zich aangemeld. Van uw vijf stemmen kunt u er maximaal 
twee per vereniging uitbrengen.  
Steun het Westfries Genootschap met uw stem! 
 
Peter Koopman, penningmeester 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petitie Red de Stolp en fotowedstrijd 

 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden 
van de Stolp en het Westfries Genootschap maken zich grote zorgen over de 
stolpen. De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en 
hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar de stolp staat onder 
druk. Het provinciale landschap was zeventig jaar geleden maar liefst zo’n 10.000 
stolpboerderijen rijk. Anno 2018 is hier nog maar de helft van over. Jaarlijks verdwijnen nog altijd circa 
dertig vooroorlogse stolpboerderijen. 
 
De drie genoemde erfgoedorganisaties vinden het daarom de hoogste tijd voor een 
bewustwordingscampagne. Op www.reddestolp.nl is behalve nieuws en een meldpunt voor bedreigde 
stolpen, een petitie te vinden. De petitie bevat een oproep aan de provinciale en lokale politiek om 
maatregelen te nemen om stolpen beter te beschermen en te redden, om budget ter beschikking te stellen 
om eigenaren te ondersteunen bij behoud, restauratie en herbestemming van hun stolpen en ervoor te 
zorgen dat de dominantie van de stolpen in het open Noord-Hollandse landschap planologisch wordt 
geborgd. De petitie kan nog tot eind juni worden getekend.  

‘t Dolle Koetje van Yvonne Beentjes 

http://www.reddestolp.nl/


 
Fotowedstrijd ‘Fotografeer een Stolp’ om stolpen in beeld te brengen 
 
In het kader van de campagne Red de Stolp is het nog tot 25 juni mogelijk om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd ‘Fotografeer een Stolp’.  
De stolpboerderij laat zich prachtig vangen in beeld. Daarom schrijven de organiserende verenigingen deze 
fotowedstrijd uit. Iedereen wordt opgeroepen een mooie foto van een stolpboerderij te maken en die in te 
sturen via dit formulier. De context, de manier waarop en de plaats maken niks uit; als de stolpboerderij 
maar een hoofdrol speelt. Dat betekent dat foto’s van de binnenkant van een stolp ook mee mogen doen, 
mits de stolp een hoofdrol speelt. 
De winnaars worden eind juni bekendgemaakt. De hoofdprijs is een overnachting voor twee personen 
voor twee nachten in de stolpboerderij Tulpen & Zo in Julianadorp. De winnaar van de tweede prijs mag 
voor 150 euro uit eten in restaurant de Bokkesprong in Groet (uiteraard ook een stolpboerderij) en de 
derde prijswinnaar krijgt een boekenbon van 50 euro. 

Stolpen in Oostwoud (foto Jan Smit) 
 

http://reddestolp.nl/fotowedstrijd/

