zaterdag 19 en
zondag 20 augustus 2017
van 10.00 tot 17.00 uur
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Wij wensen u een
buitengewoon
Nazomer-Weekend!

Nazomerdeals
Koks Tweewielers

O

ok dit jaar heeft Koks Tweewielers weer wat mooie nazomer deals voor u. Deze Gazelle
Premium dealer is inmiddels wijd
verspreid bekend als zeer service
gerichte E Bike speciaalzaak.

“Wij verkopen naast fietsen ook geweldige service, en onze klanten weten dat enorm te waarderen. Naast
verkoop van fietsen en accessoires
gebruiken wij ook de modernste meet
apparatuur om uw fiets perfect af te
stellen, en kunnen wij zadel meting
aanbieden voor mensen met zadelpijn. Op onze maatzadels zit een probeer periode van 2 weken, en een niet
goed, geld terug garantie. Wij hebben test e bikes met alle voorkomende systemen zodat u alles kunt uitproberen voor u uw keuze maakt. Wij
merken steeds meer dat onze klanten
door de bomen het bos niet meer zien
in de enorme keuze aan e bikes. De
verschillen in plaats van de motor en
accu capaciteit kunnen wij deskundig
aan de klant uitleggen, maar bovenal
laten ervaren Dat dat nog steeds het
beste werkt wordt keer op keer bewezen! Bovendien hebben wij speciaal
voor onze klanten elektrische leenfietsen als zij hun e bike ter reparatie brengen.”

Wij zijn Gazelle Premium Dealer
Kiezen voor Gazelle, is kiezen voor
zekerheid van kwaliteit. Wij gebrui-

Alex en Inge Koks zijn er helemaal klaar voor. (Foto: aangeleverd).

ken hoogwaardige materialen en
monteren onze fietsen met uiterste
zorg. Maar daar blijft het niet bij!
Want bij een merk als Gazelle hoort
een topdealer. Daarom heeft Gazelle inmiddels een uitgebreid landelijk
netwerk van ruim 200 Premium Gazelle-dealers.
Deze zelfstandige fietsenwinkels
zijn de ware Gazelle-ambassadeurs.
Zij bieden je exclusieve Gazelles het Gazelle Ultimate assortiment en unieke actiefietsen. Zij staan je
graag in alle rust en met toewijding
te woord. Perfect advies en service
staan hierbij centraal.
Naast de bekende A merken zoals gazelle Koga en Sparta is Koks ook dealer van het wat minder bekende merk
Votani. Koks: “Ik heb gezocht naar
een e bike die en scherp geprijsd is en
technisch helemaal oke. Na een Votani proefrit komen klanten altijd gelukkig terug. Ik ben nu bijna 2 jaar
Votani dealer en heb intussen al veel
fietsen verkocht. Mijn klanten zijn
zeer tevreden en ik moet eerlijk zeggen: ik zie ze ook niet terug met problemen. En dat is een heel goed teken!”
Kortom; genoeg reden om eens binnen te stappen bij Koks Tweewielers!
Onze Nazomer Deals zijn geldig van
15 t/m 22 augustus.
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Voorwoord
burgemeester Jaap Nawijn
V

oor de 21ste keer staat ‘Nazomeren in Niedorp’ op de rol en het
succes van het evenement wordt ieder jaar weer groter. Van
twintig deelnemers in het beginjaar 1997, naar 150 deelnemers in de
afgelopen edities.
Jaarlijks komen duizenden bezoekers in het derde weekend van augustus op de festiviteiten af. En dat is
te begrijpen. De organisatie heeft het
ieder jaar weer piekfijn op orde en
ook de inwoners tonen zich van hun
beste kant. Samen zorgen zij ervoor
dat dit evenement één van de visitekaartjes is voor de gemeente Hollands Kroon. Een compliment aan allen die dit mogelijk maken.
U kunt in negen kernen op bijna 70
locaties kennismaken met alle deelnemers en exposanten. Er is een keur
aan tuinen, musea, kunst- en foto-

tentoonstellingen, muziekoptredens
en allerlei andere activiteiten. Het
moet dus raar lopen wil er niets naar
uw smaak tussen zitten.
Wilt u vooraf bekijken waar uw interesse naar uitgaat? Kijk dan op
www.nazomereninniedorp.nl.
Ik hoop dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en dat u een vrolijke
en stralende ‘Nazomeren in Niedorp’
tegemoet gaat. Ik wens u heel veel
plezier bij dit prachtige evenement.
Jaap Nawijn
Burgemeester Hollands Kroon
Burgemeester Jaap Nawijn. (Foto: Vincent de Vries.RM).

‘Verbinden is ons belangrijkste doel’
Ellen en Ralph Burgemeestre genieten van elke dag
O

UDE NIEDORP – Zorgboerderij Hoeve Engelenburgh
neemt in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 augustus,
ook deel aan het evenement Nazomeren in Niedorp. Het echtpaar
Ellen en Ralph Burgemeestre verzorgt een aantal muzikale activiteiten, maar ook kunst en cultuur
staan hoog in het vaandel.

Ruim acht jaar geleden namen Ellen
en Ralph een belangrijke beslissing.
Beiden zaten in het speciaal onderwijs, maar wilden graag hun droom
verwezenlijken. Ze kochten een oude
boerderij met een koeienstal om een
zorgboerderij te starten.
Ellen: ‘’Op dat moment zat Nederland flink in de crisis en veel mensen
om ons heen verklaarden ons voor

gek om deze stap te nemen. Echter,
wij volgden ons gevoel en nu acht
jaar later kunnen we terugkijken op
een fantastische periode. We begonnen alleen met de dagbesteding en
drie jaar geleden kregen onze zes bewoners een eigen kamer en 24 uur
per dag zorg.’’

Ondersteuning
Op Hoeve Engelenburgh wonen dus
zes mensen, die ieder elke dag een eigen taak vervullen. Er is beslist geen
werkdruk want alles verloopt in een
ontspannen sfeer. In de boerderij lopen veel beesten rond zoals paarden,
kippen, konijnen en varkens, waar-

bij zelfs de namen van Geer en Goor
voorbij komen. Op de benedenverdieping bevindt zich de eetzaal, de
keuken, een winkel en een atelier.
Op de bovenverdieping is een theater gehuisvest waar veelvuldig door
de bewoners en professionele muzikanten gebruik van wordt gemaakt.
Ralph (zelf ook kunstenaar): ‘’In het
atelier houden kunstenaars hun exposities en werkt een aantal verstandelijk beperkte kunstenaars.’’ In de
praktijk praten Ellen en Ralph niet
over ‘zorg’boerderij.
‘’Wij hanteren liever de term ondersteuning. Zorg roept iets van ‘afhankelijkheid’ op en ondersteuning

is meer individueel gericht en benadrukt beter de individuele mogelijkheden van een mens diens
ontwikkeling. Kunst en zorg: zorgboerderij, galerie, theehuis en theater. Een prachtige combinatie waar
iedereen zich happy bij voelt.

Muziekoptredens
Zaterdag 19 augustus treedt de band
BlueVelvet op en zaterdag 20 augustus is het de beurt aan Bad Habit. Een
jaren ‘60/’70 band met veel ervaring.
Bij mooi weer is het heerlijk toeven
op het terras waar bezoekers lekker
kunnen genieten van een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart.

Colofon

Oplage: 42.000 exemplaren
Huis aan huis verspreid in de gehele
gemeente: Winkel, Lutjewinkel,
Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp,
‘t Veld, Waarland, Schagen,
‘t Zand, Anna Paulowna, Breezand,
Wieringerwaard, Kolhorn,
Barsingerhorn, Wieringerwerf,
Kreileroord, Slootdorp, Middenmeer,
Hippolytushoef, Den Oever,
Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud,
Aartswoud
Meeneemexemplaren
bij alle Nazomerdeelnemers
en VVV-kantoren.
Verkoop, redactie, opmaak, druk
en verspreiding: Rodi Media
Beeld: Nazomeren in Niedorp,
tenzij anders vermeld

Ellen en Ralph: ‘Verbinden is ons belangrijkste doel.’ (Foto: Richard Rood).

WILT U VOLGEND JAAR OOK MEEDOEN, MELD U DAN AAN VIA ONZE WEBSITE: WWW.NAZOMERENINNIEDORP.NL VÓÓR 30 APRIL 2018
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Alle stijlen,
vele kleuren...
Bij ons vindt u de mooiste keukens, maar dat
hoort u ook bij onze collega’s. Alleen wij
stoppen niet na de verkoop. Bij ons kiest u
voor montage en service van hoog niveau... van de voorbereiding tot ver na de
oplevering. Wij werken met eigen monteurs en hebben een eigen werkplaats.
Meer weten? Kom eens langs!

GOEDE KEUKENS,
GOEDE PRIJS!

Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard
Tel. 072 - 5714108 • www.antduijnkeukens.nl

Dorpsstraat 54
1733 AN - Nieuwe Niedorp
T. 06 - 13 8282 24
E. info@sberger.nl

NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE

Boersen
Voor het grootste aanbod

elektrische
fietsen
moet u bij ons zijn!
Alle topmerken onder één dak!
Trambaan 6, 1733 AX Nieuwe Niedorp
Postbus 10, 1733 ZG Nieuwe Niedorp
Telefoon (0226) 411844
www.wiedijk.nl

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1929
Grotewallerweg 7a - 1742 NM Schagen

www.boersen-biketotaal.nl
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Kern: Kolhorn

met een heel fijn tekenpennetje getekend.
Ook fotografeer ik waterdruppels en hun ref lecties. Waterdruppels werken als een lens en de dingen die zich achter de druppel bevinden, worden als een haarscherp beeld in de druppel gevangen. Het zijn allemaal échte foto’s en géén fotobewerkingen.
Kom kijken en verbaas u!
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CULTUUR: Stichting Varend Erfgoed – ‘KH44’

Locatie: Tegenover Westfriesedijk 66b
(Museum De Turfschuur), Kolhorn
De ansjovisjol ‘KH44’ is - naar alle waarschijnlijkheid - het enige overgebleven vissersvaartuig van de voormalige vissersvloot
van Kolhorn. De vrijwilligers van de stichting houden de jol in
de vaart door er bijvoorbeeld rondvaarten mee te maken. U kunt
dit ook zelf meemaken door met ons mee te varen tijdens een
(korte) boottocht op het ‘Kolhornerdiep. Het is echt een onvergetelijke belevenis!

TUINEN: Tiny Poland-Grootjes

Locatie: De Strook 32, 1767 BX Kolhorn
De tuin op De Strook 32 is een verrassende tuin met
een variatie aan planten en struiken. De tuin heeft diverse zitjes en een prachtig ver uitzicht. In de tuin staat het atelier van
Tiny met een expositie van haar werk, voornamelijk mandala’s, waar u tijdens het Nazomeren de gelegenheid heeft om een
mandala in te kleuren.

2

HORECA: Restaurant ‘’t Anker’

3

HORECA: Restaurant ‘De Roode Leeuw’

Locatie: De Strook 8, 1767 BW Kolhorn
Pal aan het ‘Kolhornerdiep’, aan de rand van het pittoreske dorpje Kolhorn, ligt het sfeervolle restaurant ‘t Anker.

Kern: Barsingerhorn

Locatie: Westfriesedijk 72, 1767 CS Kolhorn
Het restaurant is beide dagen geopend tijdens het Nazomeren. Heerlijk terras bij deze oude, gerenoveerde herberg
waar u terecht kunt voor een kopje koffie met wat lekkers. Ook
voor lunch en diner kunt u terecht bij ‘De Roode Leeuw’ (reserveer tijdig).

16
15 14

4

5

KUNST: Anita en Nico Danenberg

Locatie: Westfriesedijk 68 1767 CS Kolhorn
Het gemaal ‘Schagerkogge’ is in 1927 gebouwd. Tot
2006 heeft het gemaal dienst gedaan als eerste elektrisch gemaal in Nederland. Tijdens het Nazomeren in Niedorp is iedereen die eens een kijkje wil nemen in de machinekamer van dit
monumentale pand, van harte welkom. Tevens verkoop door
‘All Kinds of Stuff’: woonaccessoires en cadeauartikelen.

Locatie: Nieuwe Streek 36, 1767 CC Kolhorn
Anita Danenberg demonstreert het aloude figuurzagen
met de hand; zelfs het overbrengen van tekeningen met carbonpapier op het triplex. Nico Danenberg demonstreert het houtdraaien en laat tevens eigengemaakt gereedschap zien.

6

KUNST/FOTOGRAFIE: Inge van de Brande

Locatie: Nieuwe Streek 66, 1767 CC Kolhorn
Ik maak zeer gedetailleerde pentekeningen. Portretten,
dieren en stillevens zijn veel voorkomende onderwerpen. Alles

DIVERSEN: Joy Living

10

FOTOGRAFIE: Fotoclub ‘Foto Morgana’

Locatie: Heerenweg 166, 1768 BJ Barsingerhorn
Een gezellig en veilig ‘thuis’ waarin je gewoon jezelf
kunt zijn, vormt de belangrijkste basis voor mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. ‘Joy Living’ biedt de
beste professionele autismebegeleiding op maat in een huiselijke familiesfeer waarin samen wonen, werken en leven centraal
staat. Tijdens het Nazomeren nodigen wij u van harte uit om
kennis te komen maken met wie is ‘Joy Living’ en u een kijkje
te geven in ons Joy@work programma en de producten die wij
maken, waaronder de steigerhouten meubels.

13

CULTUUR: Gemaal ‘Schagerkogge’

9

8

8
12

11 10

9

KUNST: Ellen Buma

Locatie: Heerenweg 248, 1768 BL Barsingerhorn
Al jaren ben ik al bezig met keramiek en werk met verschillende technieken. Tegenwoordig werk ik met wilde planten
die ik uit de natuur haal en afdruk in de klei, waarvan ik schalen maak.

Locatie: Heerenweg 67b, 1768 BJ Barsingerhorn
Fotoclub ‘Foto Morgana’ exposeert ook dit jaar weer
met bijzonder fotowerk. Er zijn diverse vormen van fotografie
vertegenwoordigd. Het bestaat voornamelijk uit vrij werk, maar
ook de resultaten van de opdrachten ‘fotografie achter een beregend raam’ en documentairefotografie over ‘de stand van ons
land’ worden geëxposeerd.

11

TUINEN/KUNST: Marie Louise Hummeling

Locatie: Heerenweg 57a, 1768 BH Barsingerhorn
Ook dit jaar wil ik weer graag de nieuwste uitingen
van mijn creativiteit met u delen in onze mooie tuin. Het betreft schilderijen en beelden. De beelden stel ik op in de tuin en
de schilderijen in mijn atelier en voor zover het weer het toelaat, ook buiten.
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en in het weekend
s
behandeling volgen
Trambaan 119
e Niedorp
1733 AX Nieuw

0226 - 42 65 50
06 22 395 745

afspraak

om 10.00 uur al open met de pub en het grote terras
voor koffie met gebak, lunch, drinken en snacks.
En 's avonds voor pubfood en diner.

ZONDAGMIDDAG IERSE SESSIE
vanaf 15.00 uur.

www.theirishcottage.nl

Verlaat 4 - 1734 JN - Oude Niedorp - 0226 421486

nico dekker
ontwerp

&

bouwkunde

Wilt u ook weleens vrijblijvend uw woonwensen bespreken?

eigenzinnig huis-op-maat

verrassende cataloguswoning-op-maat

Wilt u een uniek ontwerp? Of liever een schets van verrassend maatwerk in een cataloguswoning?
Bel 06 - 52 02 18 98, mail info@nicodekker.com of kijk alvast op www.nicodekker.com.
Op onze website vindt u prijzen en kunt u de brochure aanvragen of downloaden.

Ontdek hoe u zorgeloos een huis op maat kunt bouwen met een aannemer naar keuze.
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Óók hét
adres voor
al uw camper
onderhoud
ONZE LOCATIE
Autobedrijf Groenewoud van Kesteren b.v.
Witte Paal 306
1742 LD Schagen
Tel. 0224 - 21 30 00
OPENINGSTIJDEN
Showroom:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.45 tot 17.45 uur
Zaterdag vanaf 09.00 tot 16.00 uur
Werkplaats & Magazijn:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 tot 17.00 uur

LEVERBAAR VANAF SEPTEMBER 2017

GROENEWOUDVANKESTEREN.NL

Loon- en Grondverzetbedrijf

K van der Geest v.o.f.
Moerbekerweg 4 1732 EL Lutjewinkel tel 0224-541414
fax 0224-542596 @
.nl

Al sinds 1940 een begrip!

Voor:

- kleine en grote graafwerkzaamheden
- versnipperen van takken en afvoeren van houtsnippers
- schouwwerkzaamheden
- en diverse agrarische werkzaamheden

Dorpsstraat38a
38a | | Nieuwe
Nieuwe Niedorp
Niedorp | | Tel.
Dorpsstraat
Tel.0226-411691
0226-411691
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TUINEN: Ineke Reisiger en Wim Sinke

16

Locatie: Heerenweg 15, 1768 BD Barsingerhorn
Tuin die vanaf de weg een doorkijkje biedt naar de achterliggende weilanden. In deze tuin wordt openheid afgewisseld met besloten plekjes. Elk gedeelte heeft zijn eigen uitstraling. Ga zitten op een van de bankjes en tuinstoelen en geniet
van de uitbundig bloeiende border langs de slootkant met een
grote variatie aan blad- en bloemvormen, de kleine boomgaard
of de moestuin waarin bij voorkeur bijzondere soorten groenten en kruiden worden geteeld, afgewisseld met bloemen. Het
oog wil tenslotte ook iets.

Kern: Haringhuizen
11a

MUZIEK: Tycho Wolters

Locatie: Marie Louise Hummeling, Heerenweg 57a,
1768 BH Barsingerhorn
Dit jaar wordt de muziek verzorgd door singer/songwriter Tycho Wolters. Hij zingt en speelt o.a. door hemzelf geschreven
en gecomponeerde liedjes en hij begeleidt zijn mooie, bijzondere stem zelf op zijn gitaar. De optredens vinden plaats na 12 uur
op momenten dat er lief hebbers aanwezig zijn.

14b

17 18

MUZIEK: Blue Coat Jazz

Locatie: ‘‘t Is Fair’, Heerenweg 24, 1768 BD Barsingerhorn
Jazzformatie ‘Blue Coat’ speelt jazz, Latin en blues. Zaterdag van
13.00-17.00 uur.

15

20 19
21

KUNST: Carina Bos

Locatie: Heerenweg 22, 1768 BC Barsingerhorn
Dit jaar gaat Carina Bos exposeren.
Ze maakt schilderijen in diversen stijlen. Boetseren is ook een
hobby van haar, waar ze veel plezier aan beleeft.

17

TUINEN: Joke Rodenburg

Locatie: Dorpsstraat 6, 1769 HB Haringhuizen
Achter ons huis vindt u onze sfeervolle tuin, met een
vijver, borders en verschillende terrassen. In de tuin staan veel
vaste planten aangevuld met, meest zelf gezaaide, eenjarigen.
Ook is er een grote moestuin en een kas waar in het voorjaar de
eenjarigen en groentes worden voorgezaaid en daarna de tomaten, komkommers en druif het naar hun zin hebben. Achter de
schuur ligt ons weiland waar onze stamboek witte - en dassenkop Texelaars lopen. Genoeg te zien en te beleven dus.

Kermis in Haringhuizen
12

TUINEN: Peter Stoop en Annemarie Konijn

Locatie: Heerenweg 39, 1768 BD Barsingerhorn
Mooie voortuin op het zuiden met oude fruitbomen, de
achtertuin kijkt uit over de landerijen, u kunt hier prima ideeen opdoen voor een goed ingerichte groentetuin.

13

TUINEN/DIVERSEN: Zorgboerderij
‘Kastanjehof’

Mieldijk 9, 1768 BV Barsingerhorn
Dit jaar stellen wij op verzoek onze tuin weer open voor belangstellenden die wel eens wat meer willen weten over zorg en
het tuinieren. Samen met onze talenten hebben we weer bloemen/planten en groenten gezaaid. Hopelijk wordt het weer wel
wat mooier om het in augustus aan u te kunnen laten zien. We
vertellen u graag meer tijdens Nazomeren. Mocht u deze dagen verhinderd zijn, maak een afspraak voor een andere keer.

14

TUINEN/DIVERSEN: ‘’t Is Fair’, Ron en
Margreet Zwart

Locatie: Heerenweg 24, 1768 BC Barsingerhorn
Wij doen mee met onze winkel ‘T is Fair’ - tuindeco - vintage
enz enz ... Zaterdag en zondag korting van 50% op alles! Ook
kunt u genieten van de tuin, het uitzicht en de prachtige beelden van ‘Beeldvermaak Barsingerhorn’! De beelden zijn door
vier vrouwen gemaakt en staan op diverse plaatsen in de tuin.

14a

CULTUUR: Theaterbrandt

Locatie: ‘t Is Fair, Heerenweg 24, 1768 BD Barsingerhorn
Zondag van 14.00-14.35 uur treedt op: Theaterbrandt brengt de
one-man voorstelling ‘Lieselotte’,
geschreven, geregisseerd en uitgevoerd door Ronald Brandt. We
zien een toneelspeler maar... wat heeft Lieselotte te maken met
zijn gemoedstoestand en waarom valt hij zijn publiek hiermee
lastig? Langzaam ontvouwt zich de verbinding tussen hem en
Lieselotte en waarom hij van haar af wil. Maar laat zij hem
gaan en kan hij haar echt laten gaan?

Tijdens de eenentwintigste editie van Nazomeren in Niedorp
staat Haringhuizen in het teken van de traditionele kermis. Houd
er rekening mee dat sommige adressen met de auto wellicht
moeilijk te bereiken zijn. De organisatie vraagt hiervoor begrip.
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KUNST: Tiny Roozendaal

18

CULTUUR: Willibrorduskerk

18a

KUNST: Pro Art Moira

Locatie: Joke en Wout Rodenburg, Dorpsstraat 6,
1769 HB Haringhuizen
Dit jaar doe ik mee met Nazomeren op de plaats waar ik vijf
jaar geleden mijn vuurdoop kreeg, in de mooie tuin van Joke
en Wout Rodenburg. Meedoen aan Nazomeren werkt verslavend want sindsdien probeer ik ieder jaar iets van mijn creativiteit te laten zien, zoals keramiek, zelf hardende kleibeeldjes en schilderijen. Kom kijken en geniet van onze combinatie
Tuin & Kunst!

Locatie: Dorpsstraat 9, 1769 HA Haringhuizen
Deze kerk stamt uit 1470, waarvan de zijbeuk in 1810
werd afgebroken. De laatste restauratie is van 1993. De kerk is
nu een centrum voor culturele evenementen.

Locatie: Willibrorduskerk, Dorpsstraat 9,
1769 HA Haringhuizen
De leerlingen die bij ‘Pro Art’ schilderlessen volgen van Moira Schiffer exposeren tijdens Nazomeren. Het werk dat zij laten zien is zeer gevarieerd. Bij ‘Pro Art’ kunnen de leerlingen
namelijk zelf bepalen wat zij schilderen. En dat maakt het voor
hen ook zo leuk. Landschappen en dieren, stillevens en abstracte schilderijen in uiteenlopende technieken. Deze boeiende diversiteit maakt de tentoonstelling zeker een bezoek waard.
Leerlingen zijn in de kerk aanwezig om belangstellenden te
woord te staan.

19
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Kern: Zijdewind / ‘t Veld

TUINEN: Fam. Gilissen

Locatie: Dorpsstraat 41, 1769 HA Haringhuizen
De tuin van Han en Joke is een tuin met verrassende
zitjes en plekjes om te vertoeven.

20

TUINEN: Theresia van der Beek

Locatie: Muggenburgerweg 13, 1769 HE Haringhuizen
Een tuin met spannende doorkijkjes en hoekjes. Ook zal er een
tafel met edelstenen aanwezig zijn.

22

TUINEN/DIVERSEN: Fam. Risselada
23

Locatie: Dorpsstraat 36, 1769 HB Haringhuizen
Moderne open tuin met alle vaste planten in wittinten.
Achter in de tuin een gedeeltelijk overkapt terras met strakke
zithoek. Tevens worden een aantal (Japanse) oldtimer-brommers tentoongesteld.

23

27

24

28

29

26

TUINEN/DIVERSEN: Theetuin ’ ’t KANneke’

Locatie: Havenstraat 49, 1736 KD Zijdewind
Wij hebben er weer zin in, U ook!? Kom dan gezellig
langs bij Theetuin ‘‘t KANneke Thee’. Bekijk de tuin, rust even
uit met een kopje thee en zelf gebakken lekkers. Bewonder dit
jaar de expositie van Joke Hoogerbrugge die met haar beelden
de tuin aanvult.

25

22

TUINEN: Maria Hoeve

22a

KUNST: Marianne Meijering-Luken

Locatie: Havenstraat 81, 1736 KG Zijdewind
Eenmaal door de poort van de uit 1780 daterende Maria-Hoeve bevind je je in een groene oase. Zowel in de tuin als
klassieke orangerie worden beelden van Marianne en schilderijen van Cor geëxposeerd. De oorspronkelijke woonkamer van de
stolp met bedstede is in ere hersteld. De inrichting is door de authentieke inrichting uit grootmoederstijd een feest van herkenning. Kortom een bezoek is dik de moeite waard.

Locatie: Havenstraat 81, 1736 KG Zijdewind
In de Maria-Hoeve exposeert Marianne haar sculpturen
van formaat in diverse soorten steen. Marianne heeft verschillende opleidingen beeldende vorming/beeldhouwen gedaan.
Veel ervaring heeft ze opgedaan gedurende talrijke vakanties in
Zuid Frankrijk, waar ze onder bezielende begeleiding van kunstenaar Leo Musch heeft gewerkt. In de vormen van haar werk
zit een verrassende spanning.

23a

KUNST: Joke Hogerbrugge

24

KUNST: Catharina de Wit-Way

Locatie: Theetuin ‘t KANneke, Havenstraat 49,
1736 KD Zijdewind
In de mooie theetuin van Anneke staan mijn handgevormde
keramische beelden. Ook staan er een paar beelden van steen
en brons.

Locatie: Havenstraat 22, 1736 KD Zijdewind
Ruim 20 jaar geleden begon ik met het maken van stof
op panelen. Als materiaal heb ik f luweel en tule omdat ik dit
een mooie tegenstelling vind. Fluweel dik en zwaar, tule transparant en licht. De reactie die ik vaak krijg is dat het werk rust
en mysterie uitstraalt. Veel kijkplezier.
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25

TUINEN: Cock en Corry Jong

26

TUINEN: Vera en Jan Jong

Locatie: Rijdersstraat 4, 1735 GD ‘t Veld
Vanaf de weg is de replica van het zendschip ‘Veronica’
al goed te zien. Tussen de uitbundig gekleurde borders ligt een
bijzonder wandelpad dat u langs alle mooie plekken met uitzicht over de tuin leidt. Een tuin vol verrassingen (ook de geheime tuinkluis is geopend).” Entrada de Pueblo”!

Locatie: Zwarteweg 3b, 1735 GK ’t Veld
Mooie grasmat, heldere vijver en gezellig tuinhuis omgeven door prachtige oplopende borders met vaste planten. Het
tuinboek, met daarin vanaf 2004 enthousiaste en lovende stukjes, geschreven door onze bezoekers is een feest om door te bladeren en te lezen.

28

CULTUUR: Martinuskerk

Locatie: Rijdersstraat 109, 1735 GC ’t Veld
De Martinuskerk dateert van 1854 en is een zogenaamde ‘waterstaatskerk’, een driebeukige pseudobasiliek in neoclassicistische stijl. In de kerk is een tentoonstelling te zien van
schilderijen van Cor Meijering uit Zijdewind.

28a

KUNST: Cor Meijering

29

TUINEN: Jan en Atie Vlaming

29a

KUNST: Christa Hoek

29b

KUNST: Erica Kraan

Locatie: Martinuskerk, Rijdersstraat 109, 1735 GC
‘t Veld
Cor Meijering exposeert in de Martinuskerk. Naast acryl en gemengde techniek werkt hij graag met droge pastel. Karakteristiek in zijn voornamelijk figuratieve werk is de grote diversiteit aan onderwerpen.

Locatie: Rijdersstraat 126c, 1735 GG ‘t Veld
In deze 22 jaar oude landschapstuin kunt u genieten
van onze ruime tuin met borders, fruitbomen en groentetuin
en een stiltebosje. Naast het tuinieren heb ik, Atie, ook schilderen als hobby. Samen met mijn vriendin Tineke van der Kroon
exposeren wij onze schilderijen (overwegend olieverf) tijdens
dit weekend.

Locatie: Jan en Atie Vlaming, Rijdersstraat 126c,
1735 GG ‘t Veld
Ik ben beeldend kunstenaar in Callantsoog. Ik maak beelden in
klei en was, die in brons worden gegoten.

27

TUINEN: Theo Boekel

Locatie: Zwarteweg 20, 1735 EH ’t Veld
Mijn tuin noem ik een vogelvriendelijke tuin. Er lopen
scharrelkonijnen en -kippen rond. In de tuin is perma-cultuur
toegepast; een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving. Zodat de leefomgeving ecologisch, duurzaam en economisch in goede verhouding is. Er wordt op biologische wijze gewerkt in de kassen en volle grond. Er zijn
duurzame groenten te koop in mijn winkeltje aan de weg.

Locatie: Jan en Atie Vlaming, Rijdersstraat 126c,
1735 GG ‘t Veld
Ik maak beelden van brons, maar ook van klei die bewerkt zijn
met acrylverf en was. Tevens geef ik cursussen en workshops in
mijn eigen atelier in Schagen.
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Bomerbrug en
Scheidersbrug
afgesloten
Het bestuur van Nazomeren in
Niedorp laat weten dat tijdens Nazomeren in Niedorp twee bruggen
vanwege renovatie zijn afgesloten. Het gaat hierbij om de betonbruggen over het kanaal. Dit zijn
de de Bomerbrug en de Scheidersbrug. De Bomerbrug is de brug in
de Oosterweg in Niedorp en de
Scheidersbrug is de brug vlak bij
het bedrijf van Spaansen in Winkel. Deze loopt van de Noorderkanaalweg naar de Zuiderkanaalweg
in Winkel.
Op bijgaande foto van Wiebe Halbersma zijn het bestuur en de contactpersonen vereeuwigd.

Van achter naar voren en van links naar rechts: Cor van Vliet; Angela Gielens; Jack Groot; Cora de Boer; Jan Martens; Cor Meijering; Lida de Jong en Thea Martens.
Tine van den Berg; Jeannette Nagtzaam; Marianne Meijering; Arie Kooij. Joke Rodenburg; Corrie Halbersma; Anita Danenberg en Josina Bakker. Marja de Wit ontbreekt op de foto.

‘Licht en uitzicht zijn mijn
inspiratiebronnen’
L

UTJEWINKEL – Beeldend kunstenaar Ageeth van den Oever
heeft in de afgelopen weken overuren gemaakt. Speciaal voor
de Nazomerdagen is de laatste hand gelegd aan een aantal kunstwerken die de bezoekers van heel dichtbij kunnen bekijken. Omdat
zij ook haar atelier open stelt laat de beeldhouwer van Lutjewinkel
zien hoe een kunstwerk tot stand komt.

Sinds 1988 is Ageeth bezig met
beeldhouwen. ‘’De techniek van
het beeldhouwen heb ik voornamelijk in Italië ontwikkeld.
Ik experimenteerde daar zoveel
mogelijk met vormgeven in verschillende marmersoorten. Mijn
inspiratiebron is de natuur. De
vormen die de wind en het water op het land achterlaten, geven
mij de ideeën voor mijn werk. Dit
is te herkennen aan de terugkerende organische vormen, ook in
de figuratieve beelden.” Momenteel experimenteert ze met licht
dat gevangen wordt door steen.

Contrast
Ageeth van den Oever werkt
voornamelijk met marmer en
hardsteen. “Het marmer, hard-

steen en ook travertijn waar ik mee
werk, is voor binnen en buiten geschikt. In mijn beelden is vaak nog
een gedeelte van de ruwe steen te
zien. Andere delen worden gepolijst, dit doe ik om het contrast in
de vorm te versterken.” De beeldend kunstenares werkt ook veelvuldig in opdracht. ‘’Dan luister
ik wat de persoon graag wil hebben. Samen maken we een plan van
aanpak en dan ga ik aan het werk.’’
In en rond haar huis in Lutjewinkel staan prachtige beelden met het
thema ‘Licht en uitzicht’. ‘’Ik nodig
iedereen uit een kijkje te komen nemen en verrast te worden door wat
het licht met steen doet,’’ besluit
Ageeth van den Oever.
Lida de Jong (links) en kunstenaar Ageeth van den Oever. (Foto: Ria van Brummelen).
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Kermis in Oude Niedorp
Tijdens de eenentwintigste editie van Nazomeren in Niedorp
staat Oude Niedorp in het teken van de traditionele kermis. Houd
er rekening mee dat sommige adressen met de auto wellicht
moeilijk te bereiken zijn. De organisatie vraagt hiervoor begrip.

Kern: Oude Niedorp
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40

TUINEN: H. Lunenberg

30

Locatie: Verlaat 1, 1734 JN Oude Niedorp
Op dit adres vindt u een wilde bloementuin met de aparte Andalusiërkip.
Deze kip komt oorspronkelijk uit Spanje. We vertellen u graag
meer over onze tuin en kippen tijdens een rondleiding door de
tuin. Natuurlijk met gezelschap van de kippen.

31

HORECA: The Irish Cottage

Locatie: Verlaat 4, 1734 JN Oude Niedorp
‘The Irish Cottage Pub and Restaurant’ staat op een
unieke plek op het historische ‘Verlaat’. Alle dagen geopend, tijdens Nazomeren al vanaf 10.00 uur. Start met heerlijke koffie
met huisgemaakt gebak, kom lunchen, neem een drankje in de

zonnige tuin of kom ‘s avonds lekker eten! Er is een expositie
van de historie van het Verlaat, op zondagmiddag Ierse muzieksessie vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur (www.theirishcottage.nl).

32

DIVERSEN: Santiek

Locatie: Verlaat 16, 1734 JN Oude Niedorp
Als u van antieke en brocante spulletjes houdt, moet u
zeker even bij “Santiek” gaan kijken. Dit winkeltje staat namelijk vol met leuke verzamelspullen zoals keukenemaille, glas,
aardewerk, lampen ....enzovoort. Tijdens het Nazomeren staan
er buiten extra veel spullen uitgestald.

op zijnbest

Buitenbeleving

Bezoek ook eens onze showtuin in Zuidoostbeemster

In het landelijke Nieuwe Niedorp ligt
dit Chinees-Vietnamese restaurant dat
sfeervol is ingericht als een Zuid-Chinese
boerderij. Onder bezielende supervisie
van sterrenchef Han Ji, van HanTing
Cuisine uit Den Haag, kookt de Chinese
Meesterkok Tso Min Cheng op het
hoogste niveau.
Met verse producten uit de directe
omgeving, maakt hij verﬁjnde gerechtendie
opvallen door de rijke en krachtige smaken

uit de Chinese en Vietnamese keuken.
Hierbij worden mooie wijnen, bijzondere
thee en de beste sake geschonken.

Spaansen Tuin en Bestrating laat zien hoe de kleine
of grote tuin smaakvol kan worden ingericht met
vrijwel elk budget. Een bezoek aan Spaansen is
de eerste stap naar uw droomtuin.

Red Chilli is aangesloten bij les Amis
Saisonnier en is dit jaar nieuwkomer in de
GaultMillau met 15 punten.
In de maand augustus is er een speciaal
4-gangen menu om u kennis te maken met
de bijzondere smaken van restaurant Red
Chilli voor een speciale prijs van 34.50 !

let op!

Bij ons kunt u
terecht voor:

!

Onze openingstijden zijn
aangepast in de bouwvak:

 Zand en grind

Maandag t/m zaterdag

 Bestrating

8.00 tot 16.00 uur

 Tuinhout
 Tuingereedschap

De grootste collectie sierbestrating van Noord-Holland
RESTAURANT RED CHILLI
1SPWJODJBMFXFHt/( /JFVXF/JFEPSQt5FM
JOGP!SFEDIJMMJOMtXXXSFEDIJMMJOM

Vestiging Zuidoostbeemster
Purmerenderweg 43
0299 - 79 21 00

Vestiging Uitgeest
Klein Dorregeest 13
0224 – 54 46 07

#??aJ?Rq¯`wnT\J?R 7.30 tot 17.30 uur à>?qLnJ?R 8.00 tot 16.00 uur

Vestiging Winkel
Zandwikke 14
0224 – 54 46 07

www.spaansen.nl
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‘We gaan elk jaar heerlijk op de ﬁets’
De Muldertjes genieten met volle teugen van Nazomeren
S

CHAGEN – Bert en Lenie
Mulder en Gerard en Marga
Mulder, wonen sinds halverwege de jaren tachtig in Schagen
(Muggenburg) en zijn naast buren
ook vrienden geworden. Beide
echtparen kijken reikhalzend uit
naar het evenement Nazomeren.
‘’Sinds eind jaren negentig gaan we
samen met z’n viertjes op pad. Vrijwel altijd op de fiets, maar bij heel
slecht weer pakken we de auto. Ik
denk dat het dit jaar de twintigste
keer wordt dat we gaan Nazomeren.
Soms beginnen we in Kolhorn en een
andere keer in Haringhuizen. Het is
voor ons ondoenlijk om de hele route af te werken, want er moet ook tijd
zijn voor ontspanning. Wat eten, een
wijntje, roseetje of een biertje drinken,’’ lacht Bert, terwijl Gerard en
Marga instemmend knikken.

Muziek
De trouwe bezoekers van het evenement Nazomeren proberen wel
elk jaar naar iets nieuws op zoek
te gaan. Tuinen, cultuur en muziek
zijn de ingrediënten van nazomeren.
‘’Wij vinden het heerlijk om zoveel te
bekijken’’, zegt Gerard Mulder, overigens geen familie van buur Bert.
‘’Maar we houden er van om tussentijds even op te breken, wat te drinken en te eten en aan het einde van
de rit stoppen we een tijdje bij een
plaatselijk café om helemaal uit te
zakken. En als het donker is fietsen
we samen met z’n viertjes weer naar
Schagen. Het is een fantastisch evenement dat we niet willen missen.’’

Bert Mulder (rechts), (zijn vrouw Lenie ontbreekt op de foto wegens werkzaamheden), Gerard (midden) en Marga Mulder in de tuin van Bert waar hij zo trots op is.
(Foto: Richard Rood).

‘Alles is gemoedelijk hier’

Saskia en Jeroen voelen zich thuis in De Huyskamer
L

UTJEWINKEL – Wie de deur binnenstapt bij Saskia en Jeroen, bevindt zich voor zijn gevoel onmiddellijk in een gezellige huiskamer. Dat
moet het stel in maart 2015 ook hebben gedacht. Vandaar dat het etablissement in Lutjewinkel De Huyskamer wordt genoemd. De bewoners van Lutjewinkel - en dat zijn er ruim vijfhonderd - zijn blij, want voor de komst van Saskia en Jeroen beschikte het dorp niet meer
over een horecagelegenheid.

‘’We runden jarenlang een eetcafé
in Purmerend. Door omstandigheden moesten we die sluiten en
gingen we op zoek naar een nieuwe uitdaging,’’ zegt Saskia. ‘’Heel
toevallig kwamen we in Lutjewinkel terecht en zagen dit pand
dat al jaren leeg stond. Wij konden het huren en De Huyskamer
was geboren. We kwamen echt in
een warm bad terecht. De saamhorigheid is groot in Lutjewinkel.
We hebben in de afgelopen twee
jaar leuke dingen georganiseerd,
met als absoluut hoogtepunt de
kermis in mei.’’

Terras
Veel dorpelingen weten de weg
naar De Huyskamer te vinden,
maar ook wandelaars, fietsers en
motorrijders stoppen even voor
een hapje en drankje. De Huyskamer beschikt over twee terrasjes en geregeld krijgen Saskia en Jeroen complimenten dat
het erg gezellig is. ‘’We hebben
de borders weer vol met planten
en vorig jaar is onze achtertuin
helemaal opgeknapt. Dat hebben
we samen met een groep bewoners uit het dorp gedaan. We organiseren ook feesten en partijen
en hebben in de afgelopen periode veel gezelschappen gehad.
Naast het runnen van De Huyskamer verzorgen we voor bedrijven
en feesten de catering. We gaan
onze gasten bezoekers tijdens de
Nazomerfeesten extra verwennen. Met een lekker bakkie verse
koffie, huisgemaakte appeltaart,
broodjes en natuurlijk ontbreekt
de verse makreel niet.”

Sakia en Jeroen voelen zich thuis in De Huyskamer. (Foto: Richard Rood).

De Huyskamer
Weereweg 6
Lutjewinkel
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39

TUINEN/KUNST: Hoeve ‘Engelenburgh’

Locatie: Terdiek 20, 1733 JE Nieuwe Niedorp
Wij zijn een plek waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. De
deuren van Hoeve ‘Engelenburgh’ staan op werkdagen open
voor bezoekers van 10.00 tot 15.30 uur. Mensen die naar de geexposeerde kunst (zowel eigen gemaakte kunst als werk van
professionele gastkunstenaars) willen komen kijken en rustzoekers zijn dan welkom. Er is een theehuis, een terras met veranda, een expositieruimte en een mooi intiem theater. Verder
hebben we verschillende dieren en een kas waarin we groente telen.

LEKKER ALLES OP EEN RIJTJE? OVERZICHT PER CATEGORIE NAZOMEREN IN NIEDORP 2017
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en helpt. Dit jaar heeft Dries Zevenbergen, specialist in gewasbescherming, zich ontfermt over het gazon. Simone Neefjes is er
met haar hobby fotokaarten.

35a

MUZIEK: Music Ben op accordeon

Locatie: Thea en Matthé Ebbing, Zuiderweg 17,
1734 NB Oude Niedorp
Op zondag speelt van 14.00 uur tot 17.00 uur Music Ben zijn gezellige muziek op zijn accordeon.

33

CULTUUR: Molen ‘De Hoop’

Locatie: Molenpad 1, 1734 JM Oude Niedorp
U rijdt over de A.C. de Graafweg, ziet molen ‘De Hoop’
staan en denkt: “nu kom ik hier al zo lang, ik zou die molen wel
eens van binnen willen zien”. Beide Nazomerdagen krijgt u die
kans, en de molenaar geeft u tekst en uitleg. Bovendien bakken
onze vrijwilligers een heerlijke pannenkoek voor u. Als u met
de auto komt verzoeken wij u vriendelijk deze aan de Dorpsstraat te parkeren.

34

KUNST/TUINEN: Erna Jeanne Bastiaanse

35

TUINEN/KUNST: Thea en Matthé Ebbing

Locatie: Zuiderweg 36, 1734 JK Oude Niedorp
Erna Jeanne Bastiaanse studeerde aan de Academie
voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en volgde aan de
Rietveld Academie in Amsterdam de opleiding beeldhouwen.
Erna nodigt u uit een kijkje in haar huis te nemen, waar recent
werk te zien is. In de landelijk aangelegde tuin kunt u genieten van de eenheid van deze verstilde tuin met het omliggende landschap.

Locatie: Zuiderweg 17, 1734 NB Oude Niedorp
Nazomeren op de Zuiderweg 17, bekend als de ‘Zeugenbuurt’. Wij hebben onze tuin natuurlijk weer op orde met hulp
van Jan Brugman (91 jaar) die ons door het jaar heen adviseert

36

TUINEN: Erica en Jos Tromp

37

TUINEN: Dirma Schenk

38

CULTUUR: Ruïnekerk

Locatie: Dorpsstraat 19, 1734 CH Oude Niedorp
Voor het vierde jaar doen wij mee. Onze tuin is een relatief jonge tuin, waarin wij samen met dochter Debby onze creativiteit kwijt kunnen. Zo nu en dan weer wat veranderen en genieten van het mooie en weidse uitzicht. Debby laat verder haar
bloemkunsten zien.

Locatie: Dorpsstraat 21, 1734 CH Oude Niedorp
Gezellige tuin met hagen en ruim zicht over de landerijen. Altijd verrassend wat er achter de huizen schuilt.

Locatie: Dorpsstraat 33, 1734 JJ Oude Niedorp
Het thema voor het Nazomeren in de ruïnekerk is dit
jaar “trouwen”. De ruïne wordt veel gebruikt als locatie voor
trouwfoto’s en ook de trouwplechtigheid zelf kan hier plaatsvinden. In deze sfeer gaat styliste Debby Tromp de ruïnekerk aankleden met haar bloemsierkunst.

39a

MUZIEK: ‘BluVelvet’ en ‘Bad Habit’

40

TUINEN: René Langedijk en Josina Bakker

Locatie: Hoeve Engelenburgh, Terdiek 20,
1733 JE Nieuwe Niedorp
Zaterdag treedt ‘BluVelvet’ twee keer een uur op. Zondag treedt
‘Bad Habit’ drie keer driekwartier op.
Kijk op www.engelenburgh.net.

Locatie: Langereis 92, 1733 MG Nieuwe Niedorp
Een overwegend groene tuin, door middel van beukenhaag opgedeeld in kamers, welke op een speelse manier in elkaar overlopen. Naast de verschillende terrassen, vind je centraal in de tuin een natuurlijke vijver, daarachter gaat de tuin
over in een ouderwetse boomgaard.
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40a

KUNST/CULTUUR: Sjaak Klaver, dichter

Locatie: René en Josina Langedijk, Langereis 92,
1733 MG Nieuwe Niedorp
Het werk van schrijver/dichter Sjaak Klaver bestaat uit korte
en bondige fragmenten en is in feite minimalistisch te noemen.
Trefwoorden: kleurrijk, vaart, ernst en humor. Wat hem drijft
in zijn schrijf hobby is voor alles het plezier in taal.

40b

KUNST: Wilma Besamusca, Maria Schaafsma,
Menno Fritsma

Locatie: René en Josina Langedijk, Langereis 92,
1733 MG Nieuwe Niedorp
Wij zijn alle drie af komstig uit Hoogwoud en exposeren in de
tuin van Josina en René.
Maria en Wilma volgden de “schilders- en tekenopleiding” en
Menno “ruimtelijke vormgeving” bij Crejat in Alkmaar.

40c

MUZIEK: SimoneZ

Locatie: Rene Langedijk en Josina Bakker, Langereis
92, 1733 MG Nieuwe Niedorp
SimoneZ bestaat uit Simone en Dirk-Jan Zuurbier. Zij spelen
samen al jaren bij de band Double You See. Dirk begeleidt Simone op de gitaar. Zij spelen zeer uiteenlopende covers in verschillende talen. Voor meer info kunt u kijken op www.simonez.nl. SimoneZ speelt zondag 20 augustus om 13.30, 14.30
en 16.00 uur

44

HORECA: ‘De Roode Eenhoorn’

Locatie: Dorpsstraat 173, 1733 AH Nieuwe Niedorp
Sinds 1 februari 2013 is het voormalig café ‘De Roode
Eenhoorn’ veranderd in een appartementencomplex voor negen
mensen met een beperking. Het voorhuis heeft een groot terras,
geschikt voor een kopje koffie met appelgebak en/of een drankje. U wordt bediend door vrijwilligers/ bewoners van De Roode Eenhoorn.

Kern: Nieuwe Niedorp
50

5

48
47
46

45

43
41

44

45

42

TUINEN: ‘Meia’s Theetuin’

Locatie: Dorpsstraat 145, 1733 AG Nieuwe Niedorp
Onder de eeuwenoude rode beuk in de voormalige pastorietuin schenkt Meia in de nazomer verschillende soorten
thee/ koffie, naar wens opgediend met een heerlijk zelfgebakken taartje. De tuin met beelden van Diana bevindt zich achter de voormalige pastorie van - en naast de Doopsgezinde Kerk
aan de Dorpsstraat.

46

46a

41

DIVERSEN: ‘Pimpernel bloemen&meer’

42

KUNST: ‘Scherven brengen geluk’/ Sandra Timmer

43

FOTOGRAFIE: Fotoclub ‘Niedorp’

Locatie: Dorpsstraat 158, 1733 AR Nieuwe Niedorp
‘Pimpernel bloemen&meer’ is een bijzondere winkel
gevestigd in een monumentale Noord-Hollandse stolpboerderij. Wij vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan! Onze hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van bloemen, deze verwerken we
in de mooiste boeketten en arrangementen. Maar Pimpernel
is “meer” dan bloemen, noem het een beleving. Wij verkopen
sfeer en verwelkomen u dan ook graag in onze bloemen-, fashion- en lifestylewinkel.

Locatie: Dorpsstraat 217, 1733AJ Nieuwe Niedorp
Bij atelier ‘Scherven brengen geluk’ heb ik een expositie van glas in lood. Laat u verrassen door de prachtige kleuren
van glas. U krijgt uitleg en u kunt zich bij mij inschrijven voor
een cursus of een workshop.

Locatie: Fenixkerk, Dorpsstraat 179,
1733 AH Nieuwe Niedorp
Drie leden van Fotoclub ‘Niedorp’ exposeren ”ieder op zijn eigen wijze” hun mooiste werk. Geniet van foto’s van Charles
Verhulp, Anneke Conijn en Maarten Mooij.

HORECA: Dorpshuis ‘Prins Maurits’

Locatie: Dorpsstraat 79/81, 1733 AE Nieuwe Niedorp
Wij, Sandra en Mart, zijn sinds 1 april 2017 de nieuwe uitbaters van de ‘Prins Maurits’. Tijdens de Nazomerdagen
hebben wij het terras open voor koffie met appeltaart en/of een
hapje en een drankje. Uiteraard kunt u gebruik maken van de
toiletten. In de grote zaal is een tentoonstelling te zien van de
fotoclub ‘Niedorp’. In het café kunt u zaterdag vanaf 15.00 uur
genieten van live muziek.

FOTOGRAFIE: Fotoclub ‘Niedorp’

Locatie: Dorpshuis ‘Prins Maurits’, Dorpsstraat
79/81, Nieuwe Niedorp
Onze club bestaat uit dertig enthousiaste amateurfotografen.
We fotograferen aan de hand van thema’s om zo op een creatieve manier naar de wereld om je heen te kijken. Wij nodigen
u van harte uit om eens te komen kijken in het clubgebouw van
de Fotoclub Niedorp dat zich bevindt in de Fenixkerk te Nieuwe Niedorp.
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47

DIVERSEN: ‘Sashart Care’

48

HORECA: Brouwerij ‘Dampegheest’

Locatie: Dorpsstraat 23, 1733 AD Nieuwe Niedorp
Welkom bij ‘Sashart Care’, de kringloopwinkel van
Nieuwe Niedorp. Altijd weer verrassend met een aanbod van
leuke woonaccessoires, homemade spullen, scooters en nog
veel meer!

Locatie: Jan en Trudy Koster, Hoefje 25,
1733 AB Nieuwe Niedorp
De echte Noord-Hollandse bierbrouwerij uit Limmen.
In 2006 ontstaan vanuit de hobby van oprichters Herman Zomerdijk en de gebroeders Rinus en Kees Koot. Inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote professionele speciaal-bier-brouwerij. De naam komt van huize ‘Dampegheest’, een verstevigd
herenhuis dat van de 14de tot in de 19de eeuw in Limmen vlakbij de plaats van de huidige brouwerij gestaan heeft. Het silhouet van dit huis is verwerkt in het logo.

Kern: Winkel
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TUINEN: ‘Limmer Schouw’/ fam. Bijman

Locatie: Oude Provincialeweg 5, 1731 NG Winkel
Dit jaar willen we met onze ‘Limmer Schouw’ weer mee
doen. In de tuin (2 ha.) in landschapsstijl vormen de grote gazons en graspaden een belangrijk verbindend element tussen
de drie delen van de tuin: de borders, het park en het bos. Ook
staan er beelden van verschillende kunstenaars.

50

FOTOGRAFIE: Peter Leguit

50a

KUNST: Ruud Groenewegen

Locatie: Tulpappel 29, 1731 WN Winkel
Peter Leguit exposeert in eigen achtertuin, te bereiken
via het achterpad (volg de aanwijzingen). De nieuwe expositie
bestaat uit verschillende onderwerpen o.a. landschappen, natuur, architectuur afgewerkt in lijst of op linnen. Hij geeft met
recent fotowerk ook lezingen en presentaties voor groepen en
instellingen binnen Nederland. Op dit moment de presentatie
“Rondreis Noordelijk Noorwegen in 36 dagen”.

Locatie: Peter Leguit, Tulpappel 29, 1731WN Winkel
Ruud Groenewegen maakt al een aantal jaren beelden
van marmer, serpentijn en albast (figuratief en abstract). Vorm
en kleur zijn bepalend en vormen een ware uitdaging.

PAGINA 17
52a

DIVERSEN: ‘Hogelandshoeve’

52b

MUZIEK: Duo ‘Kreck’

Locatie: Lief hebbersplanten Dorpsstraat 192,
1731 RL Winkel
Han en Jay van de ‘Hogelandshoeve’ uit Benningbroek zijn tijdens het Nazomerweekend aanwezig met een uitgebreide selectie van hun veelkleurig glaswerk, kristal en keramiek, gecombineerd met fraaie f lorale werkstukken van Han’s hand. Hij geeft
creatieve workshops op de hoeve, of op verzoek ook op locatie. Ook vindt u er een overvloedige keur aan jams en chutneys,
waarvan u ter plekke kunt komen proeven.

Locatie: Lief hebbers Planten, Dorpsstraat 192,
1731 RL Winkel
Er zijn ook muzikale optredens van het bekende gitaarduo
‘Kreck’ met Hans van Eck en Rosa Kruyssen. Het repertoire komt
uit de jaren ’60 – ’70 van de vorige eeuw. De nummers zijn zowel
akoestisch, als elektrisch. De tijden van het optreden zijn op zaterdag en zondag van 13.00 - 13.45 en 15.00 - 15.45 uur.

53

CULTUUR: Lucaskerk

53a

CULTUUR: Culturele Stichting Niedorp (CSN)

53b

KUNST: Bep Roet

54

MUZIEK: Karin Wester – ‘KaWe Djembe’

55

FOTOGRAFIE: Fotocollectief ‘R.A.W.’

55a

FOTOGRAFIE: Audio Visuele werkgroep NHN

55b

FOTOGRAFIE: ‘N.E.F. fotografie’

Locatie: Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel
Het Knipscheerorgel in de Lucaskerk wordt beide dagen
bespeeld, steeds op het hele uur. Gemeenteleden hebben bloemstukken gemaakt die een verhaal vertellen uit de Bijbel. Zondag
om 9.30 uur is er een zgn. ‘Korte Metten’ dienst. U kunt elk half
uur meedoen. Vanaf 11.00 uur weer doorlopend open.

Locatie: Lucaskerk Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel
Komend seizoen verrast ‘CSN’ u weer met een gevarieerd programma van klassieke concerten, wereldmuziek en
jazz. Kaarten zijn nu al te bestellen. Ook zijn er foto’s te bekijken van de in 2015 overleden Winkeler kunstfotograaf Alewijn
Oostwoud Wijdenes.

51

KUNST: Kunsttuin Nederlands Kremlin

Locatie: Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel
Fantasie architectuur tussen de Hollandse weilanden.
Ger Leegwater (1945) brengt zijn fantasie tot leven. Vanaf zijn
veertigste begon Ger met de bouw van een follypark van 1 hectare in zijn achtertuin. Met antieke bouw-materialen vormt Ger
bouwwerken, geïnspireerd door de Italiaanse en Russische Barok. Entree 2.50 euro voor de Stichting Kunsttuin Nederlands
Kremlin. Parkeren kan bij het Regthuys, golf en country club.

52

DIVERSEN: Liefhebbers planten

Locatie: Dorpsstraat 192, 1731 RL Winkel
Augustus is een prachtige tijd om bij kwekerij Lief hebbersplanten nieuwe ideeën en inspiratie op te doen. U vindt bij
ons een prachtige collectie aparte vaste planten en siergrassen,
alles milieuvriendelijk gekweekt!
De planten worden eerst uitgeprobeerd in onze eigen tuin. Zo
groeit bij mij nog steeds de plantkennis die ik kan toepassen bij
het geven van advies en/of het maken van een beplantingsplan.

Locatie: Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel
Beeldend kunstenaar Bep Roet uit Zwaag exposeert
met haar unieke fotocollages. Haar inspiratie vindt ze in Europa en Marokko. De prachtige natuur is de gulle gever voor
nieuw beeldmateriaal en onderdelen van foto’s verwerkt ze in
bijzondere abstracte collages.

Locatie: voor het Parfumf lessenmuseum, Bosstraat
2,
1731 SE Winkel
Ook dit jaar staat ‘KaWe Djembe’ weer te spelen op zaterdag 19
augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Locatie: Bosstraat 6, 1731 SE Winkel
Op straat is er van alles en het verandert steeds. Je
weet nooit wat je gaat vinden! Kijken en observeren wat er op
straat is en gebeurt. Op zoek naar leuke, mooie momenten en
situaties en beelden in kleur en zwart-wit. Een veelzijdige expositie met een grap en een grol, maar met veel zorg en aandacht gemaakt door ons. Komt u ook “buurten”! Heel hartelijk welkom!

Locatie: Bosstraat 6, 1731 SE Winkel
Beelden en muziek zeggen meer dan duizend woorden.
Komt u ook heerlijk genieten van de doorlopende gratis voorstelling (in de bioscoopruimte) van de boeiende nieuwe creaties
A.V series op muziek? De groep komt één maal per maand bij
elkaar om elkaars series te bekijken en te verbeteren. Het boeiende resultaat ziet u nu.

Locatie: Bosstraat 6, 1731 SE Winkel
De cursisten presenteren hun werk op de eigen unieke
manier die NEF fotografie kenmerkt. Stroken van zeven foto’s,
drieluiken en (nieuw!) diagonalen die twee foto’s in één zijn. De
onderwerpen hebben iets met elkaar te maken. Ook nieuw zijn
de foto’s van solitaire bomen op groot formaat. U kunt kennismaken met de cursisten en met Wiebe Halbersma en Henk Vastenhoud, de drijvende krachten achter de NEF fotocursussen
(www.neffotografie.nl).
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55c

KUNST: Tiny Komen-Vermeulen

55d

KUNST: Riëtte de Roode/ Bij Riëtte

Locatie: Fam. Halbersma, Bosstraat 6, 1731 SE
Winkel
Evenals in voorgaande jaren exposeren cursisten met schilderijen en beeldjes. Het verrassende dit jaar is werkelijkheid en
fantasie naast elkaar. Het is spannend om het werk van zoveel
verschillende schilders te aanschouwen, zeker de moeite waard
om te komen kijken!

Locatie: Fam. Halbersma, Bosstraat 6, Winkel
Ook dit jaar laat ik met plezier mijn beelden zien.Mijn
werk is heel divers; van vrolijke dikke dames en kleurrijke vogels tot emoties die ik in een beeld probeer te vangen. Het één
iets abstracter dan het ander. Al mijn beelden zijn gemaakt met
Paverpol, een vormpolymeer met heel veel toepassingsmogelijkheden.

56

TUINEN/DIVERSEN: ‘Yoga Puur Sang’

Locatie: Dorpsstraat 27, 1731 RA Winkel
Gaby & Renko Iwema wonen sinds enkele jaren met
veel plezier in Winkel.
Yoga Puur Sang opent de deuren van de mooie tuin met Mongoolse tent (Yurt of Ger). In de Yurt kunt u kennismaken met
de yoga en informatie krijgen over warm water uit een Rocket Stove. Gratis proef les yoga op beide dagen om 10.00 uur
en 14.00 uur.

57

DIVERSEN: ‘Sinkel van Winkel’

58

CULTUUR: Spaansen museum

59

CULTUUR: Nic Burger

Locatie: Scheidersweg 5, 1731 LX Winkel
Vanaf de start is de ‘Sinkel van Winkel’ deelnemer van
het Nazomeren. In de oude schuur van Opa Smak vindt u spullen
uit grootmoederstijd. Zink, houtwerk, glas, serviesgoed en andere snuisterijen voor huis en tuin. Op het erf kunt u genieten
van de omgeving en even lekker uitrusten.

Locatie: Scheidersweg 6, 1731 LX Winkel
Het Spaansen familiemuseum, over het ontstaan van de
Spaansen bedrijven en de familie Spaansen.
Dit allemaal in het authentieke woonhuis waar de familie is opgegroeid en het bedrijf is ontstaan.

Locatie: Winkelerzand 30, 1731 LZ Winkel
Oude tijden herleven... bezichtiging van oldtimers, stationaire motoren, ministoommachines, grote verzameling van
oude naaimachines, en hoe het wonen en werken vroeger was.
Op zondag wordt in Urker klederdracht een demonstratie visroken gegeven.

60

CULTUUR: Arie Spaansen

Locatie: Winkelerzand 33, 1731 LR Winkel
Al 29 jaar restaureer ik oude vrachtwagens, onder andere een ‘Kromhout’, ‘Hanomag Henschel’ en ‘DAF’.
Zie ook de website: www.classictrucks.nl. Ik wil u graag laten

zien wat ik doe om deze auto’s voor ons nageslacht op de weg te
houden. Zelf had ik, toen ik ermee begon, totaal geen ervaring
maar door het uit te proberen en veel te doen leerde ik het toch.

61

TUINEN/DIVERSEN: De ‘Knipetage’

Locatie: Bosstraat 105, 1731 SC Winkel
De ‘Knipetage’ legt de loper voor u uit! Na het bewonderen van onze tuin hopen wij u te ontvangen in De ‘Knipetage’, de handwerkspeciaalzaak, met alles op het gebied van zelfmaakmode. Zeer ruim assortiment en aantrekkelijke kortingen

PAGINA 19
op diverse materialen, stoffen, gordijnen en kussens.
Tevens dit weekend exclusieve sieraden van Jo-Mar en Magic
corrigerend ondergoed: 1 + 1 gratis.

62

KUNST: Janna van de Oord

Locatie: Bosstraat 103, 1731 SC Winkel
Goudsmid-Kunstschilder
Mijn atelier is ingericht met een expositie van de door mij vervaardigde sieraden en schilderijen, werken van bijenwas en
olieverf. U kunt ook de werkbank zien waarop de sieraden gemaakt worden.

66

TUINEN: Ellen en Gerard de Bruijn

67

HORECA: Dorpshuis “de Huyskamer”

Locatie: Mientweg 66, 1732 LG Lutjewinkel
Wij, Gerard en Ellen, nodigen u weer van harte uit om
onze tuin te bekijken. Onze grote tuin bestaat uit zowel strakke elementen als natuurlijke vormen en gaat over in het landschappelijke. We hebben door de jaren heen veel aangeplant en
het heeft nu de tijd nodig om volwassen te worden. De beelden
zijn zelf gemaakt en staan verspreid door de tuin.

Locatie: Weereweg 6, 1732 LL Lutjewinkel
Jeroen en Saskia staan graag voor iedereen klaar met
een hapje en drankje in “Dorpshuis de Huyskamer”. Maar ook
voor de sanitaire voorzieningen. Of om even uit te rusten op ons
gezellig terras of in onze binnentuin.
Wij verzorgen verse koffie, huysgemaakte appeltaart, broodjes
en vers gerookte makreel.

67a

69

MUZIEK: Karin Wester- KaWe Djembe

Locatie: bij De Huyskamer, Weereweg 6, Lutjewinkel
Ook dit jaar staat KaWe Djembe weer te spelen op zondag
20 augustus van 11.00 uur tot 13.00 uur

68

63

TUINEN/KUNST: Tilly Arends

Locatie: Wilgenstraat 16, 1731 SX Winkel
Open tuin met een expositie van Tilly Arends. De tuin
heeft verschillende zitjes en kijkt uit over de volkstuintjes. De
expositie bestaat uit kleurrijke acryl schilderijen en keramiek.

64

KUNST/TUINEN: Ageeth van den Oever

Locatie: Weereweg 114, 1732 LN Lutjewinkel
Ik begon mijn artistieke loopbaan in Italië waar ik mij
het beeldhouwen eigen maakte. Jaarlijks verblijf ik nog steeds
een maand in Italië, elk jaar weer een inspirerende periode om
nieuwe ideeën op te doen. Ik werk voornamelijk in marmer en
albast. Tijdens Nazomeren kunt u mijn atelier en tuin te bezoeken

TUINEN/MUZIEK: Fam. Bregman

Locatie: Weereweg 120, 1732 LN Lutjewinkel
ALLEEN OP ZONDAG!
Muziek in de kapschuur in de mooie tuin van de familie Bregman!
Op zondagmiddag vanaf 12.00 uur een middagconcert. Begeleid door pianist Rudolph zingt Netty Kat prachtige liederen.

TOT ZIENS BIJ
NAZOMEREN IN NIEDORP
OP 18 EN 19 AUGUSTUS 2018

CULTUUR: ‘Collection 39-45’

Locatie: Zandhaver 7 (achter), Industrieterrein
Winkel,
1731 SS Winkel
Een grote particuliere verzameling van militaire uniformen,
uitrustingen, gebruiksartikelen, persoonlijke bezittingen,
voertuigen enz. uit de periode 1939-1945 van verschillende
oorsprong. Er is ook een doorlopende foto- en filmpresentatie
met foto’s en documentaires uit deze tijd. Ook zullen er diverse demonstraties worden gegeven en is er een stand met modelbouw. Rondrit met diverse voertuigen door Winkel a € 3.- p.p.

Kern: Lutjewinkel/Moerbeek

69

68

66
65
67

65

TUINEN: Gert Jan en Ans van Raalte

Locatie: Mientweg 58a, 1732 LG Lutjewinkel
Landelijke tuin met als middelpunt een grote vijver
met fontein. In de vijver groeien witte en roze waterlelies.
Vanaf het terras een schitterend uitzicht over de weilanden met
schapen.Een tuin om in te relaxen.

LEKKER ALLES OP EEN RIJTJE? OVERZICHT PER CATEGORIE NAZOMEREN IN NIEDORP 2017
OP WWW.NAZOMERENINNIEDORP.NL

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW
2QGHUKRXG 5HSDUDWLHYDQDOOHPHUNHQDXWR·V
%DQGHQ,8LWODWHQ$FFX VHWF
$LUFR6H UYLFH
$3.PHW0LOLHXPHWLQJ

5HSDUDWLH2QGHUKRXG,QERXZYDQ/3*,QVWDOODWLHV

$XWRGLDJQRVH6SHFLDOLVW
 +\EULGHHQ(96SHFLDOLVW

,QGWHUU:LQNHOHU]DQG36,/=:LQNHO
7HO:::*(5%58,11/

NAZOMER DEALS

BIJ KOKS TWEEWIELERS!
Votani X1 Voorwielmotor
Dames
De X1 is Votani’s basismodel uit
de X-serie. De voorwielmotor
bevindt zich in het voorwiel van
de fiets.

Tevens heeft deze fiets
onder andere:
t JODI-$%TDIFSNNFUWFSMJDIUJOH
t&FOHFWFFSEFWPPSWPSLFO[BEFMQFO
t-FEFSFOIBOEWBUFONFUFBTZHSJQ
t,FV[FVJUBDDVT

V.A.

€ 1.299,-

NU MET
ACCU UPGRADE
T.W.V. € 150,-!

Votani XM Middenmotor
Dames
Nieuw in de collectie van Votani
is de met een Bafang Max Drive
uitgeruste XM.

NU MET € 100
SHOPTEGOED!

V.A.

€ 1.999,-

t#FUSPVXCBSFFOCJK[POEFSLSBDIUJHF
OJFVXF#BGBOHNJEEFONPUPS
t4UBOEBBSEFFO" 8I CBUUFSJK
t7FSFOEF[BEFMQFOFOWPPSWPSL
t7FSTUFMCBSFTUVVSQFOFO-$%EJTQMBZ
t%F[FGJFUTJTVJUHFWPFSENFUFFO
EFSBJMMFVSWFSTOFMMJOHFO
t1FSGFDUWPPSMBOHFSFBGTUBOEFOFO
WBLBOUJFTJOIFVWFMBDIUJHHFCJFE

Gazelle Grenoble C7 + HFP
Dames en Heren
t(FÕOUFHSFFSEF1BOBTPOJD
WPPSXJFMNPUPS
t,FUUJOHLBTUNFUBVUPNBUJTDIF
LFUUJOHTQBOOFS

t(FÕOUFHSFFSEFLPQMBNQ
t"GOFFNCBBS-$%NJEEFOEJTQMBZ
t %F[FGJFUTJTBMMFFOWFSLSJKHCBBSWJB
FFO1SFNJVN(B[FMMFEFBMFS

V.A.

€ 1.999,-

NU MET
EXTRA GARANTIE
EN € 100
SHOPTEGOED

UNION FAST
Perfecte School E Bike!

NU MET NOG
KRACHTIGER
450WH ACCU
T.W.V. € 100,-!

t-JDIUFOTUFSLBMVNJOJVNGSBNF
t4IJNBOPIBOESFNNFUWFSTOFMMJOHFO
t8WPPSXJFMNPUPS
t-$%%JTQMBZ

t5SBQBTSPUBUJFTFOTPS
t4UBOEBBSEHFMFWFSENFU
78)BDDV

V.A.

€ 1.399,-

Ruim aanbod gebruikte E Bikes v.a. € 250,- !
Onze Nazomerdeals zijn geldig van 13 t/m 26 augustus!
KOKS TWEEWIELERS
5SBNCBBOt"9/JFVXF/JFEPSQt
JOGP!LPLTUXFFXJFMFSTOMtXXXLPLTUXFFXJFMFSTOM
-JLFVTPO'#

DE UITSTEKENDE SERVICE
VAN KOKS TWEEWIELERS
t (SBUJTCPEZTDBOOJOHWPPSEFQFSGFDUFBGTUFMMJOH
WBOVXGJFUT
t "MUJKEEFKVJTUFGSBNFNBBU
t (SBUJTMFFOGJFUTCJKSFQBSBUJF PPLFMFLUSJTDI
t &FSTUFTFSWJDFCFVSUHSBUJT FFOFUFHFO
HFSFEVDFFSEUBSJFG
t TNPSHFOTHFCSBDIUJTTNJEEBHTLMBBS

Koga

Gazelle

01&/*/(45*+%&/
EJUNEP VVS
WSJKEBH
VVS
[BUFSEBH VVS

Sparta

Merida

Votani

Popal

