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Voorjaarsstreekmiddag 
Molens, films en muziek in De Weere  
 
Op zaterdag 25 mei wordt de Voorjaarsstreekmiddag gehouden. Ons bestuurslid Joop Schouten is ook 
bestuurslid van Stichting De Westfriese Molens. Hij vertelt over het ontstaan van de stichting, het 
molenbezit, de huidige functie van de molens, het onderhoud en de financiering. Tevens geeft hij uitleg 
over diverse onderdelen van de molen. De inleiding is voorzien van beelden en wordt besloten met een 
Westfries gedicht en een korte film over de restauratie van de molen van Waarland.  
Na de pauze laat Stichting Projector enkele films uit haar archief zien.  
Daarna volgt een optreden van Waterwijs. De leden van deze groep zingen verhalende Nederlandstalige 
liedjes. Zij begeleiden zichzelf op instrumenten zoals gitaar, accordeon, dwarsfluit en mondharmonica. 
Het thema van hun programma is van ZuiderZee tot IJsselMeer. Ook wordt een lied over De Keins 
(gelegen in de buurt van Schagen) gezongen.  
  
Het programma 
We komen bij elkaar in café ’t Centrum in De Weere. Het adres is Driestedenweg 126 in De Weere. 
Telefoon 0229-581373. 
 
13.00 uur: zaal open en ontvangst met koffie of thee met koek. 
13.30 uur: opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap. 
13.40 uur: lezing van Joop Schouten over Westfriese molens. 
14.40 uur: pauze met tweede kopje koffie of thee. 
15.00 uur: films uit het archief van Stichting Projector. 
16.00 uur: optreden van Waterwijs. 
16.30 uur: aanvang gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
17.00 uur: afsluiting Voorjaarsstreekmiddag. 
 
Kosten 
De kosten voor deze middag bedragen voor 
leden en hun partners € 13 per persoon. Daarbij 
zijn inbegrepen twee maal koffie of thee met 
koek en één drankje en een hapje. U kunt zich 
opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door 
overmaking van het verschuldigde bedrag op 
bankrekeningnr. NL79 RABO 0329 7539 16. 
Vermeldt u daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en 
adres. Uw betaling dient uiterlijk 20 mei binnen 
te zijn. U kunt zich ook bij de ingang van de zaal 
nog inschrijven als deelnemer en dan contant 
betalen. 
 
Niet-leden 
Ook mensen die geen lid van het Westfries Genootschap zijn, kunnen deze middag bijwonen en zich bij 
de ingang van de zaal inschrijven als deelnemer en dan contant betalen. Voor niet-leden zijn de kosten 
€ 14 per persoon. Neemt u dus gerust iemand mee!  

Wipmolen Weel en Braken Obdam. (foto Jan Smit) 



Zomeravondwandeling Twisk 
In het teken van uiterlijk vertoon 
 
De commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en de gidsengroep Twisk van het Nut 
organiseren in samenwerking met de vereniging In ’t Pak een zomeravondwandeling in het 
monumentale dorp Twisk. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 22 juni. Op deze avond zullen de vele 
mooie gebouwen in Twisk, klederdracht en sieraden centraal staan. Extra aandacht is er voor pracht en 
praal, ofwel uiterlijk vertoon. 
Jan Vrugt schreef speciaal voor deze avond het toneelstukje ‘Lichting 69-(S)5’. 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 luidt: 
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 

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 een 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 parkeerproblematiek worden bezoekers verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te 
komen of met meerdere personen in een auto. 

Wandelaars onderweg naar de Magnoliahoeve. (foto Jan Smit) 
 



Toonbeeld Westfries Dialect, kunst en muziek 

 
Op zondag 2 juni houden het Westfries 
Genootschap, Stichting Creatief Westfries en 
Expositie Kring Beeldende Kunst Opmeer in 
Zorgcafé ’t Koetje in Zandwerven voor de 
derde keer een gezellige middag met een 
afwisselend programma. 
 
Een aantal schrijvers draagt 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 wordt 
verleend door blaaskapel De Blauwe Reigers 
uit Heerhugowaard en Koos Konijn uit 
Abbekerk op mondharmonica. Bovendien is 
er een verloting met een schilderij van Susan 
Groot-Dekker als prijs.  
Na afloop is er gelegenheid om nog even 
gezellig na te praten en na te genieten met 
een drankje in de voorzaal en om iets te eten 
in Zorgcafé ’t Koetje. 
 
De middag duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De 
zaal is open vanaf 14.30 uur en de toegang is 
gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd ter bestrijding van de onkosten. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Het adres van ’t Koetje is Zandwerven 29 in 
Spanbroek. 

 Toonbeeld Westfries 2018. Tom en Ben Wester bij het 
schilderij 't Keis- en broôddoikie van Ben. (foto Jan Smit) 


