
Open Monumentendag Medemblik
Zaterdag 9 september 2017 11.00 tot 17.00 uur
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Boeren, burgers en
buitenlui
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Voorwoord 
Open Monumentendag

In de tijd dat de telefoon en krant 
nog niet voorhanden waren, trok 
van oudsher de roep van de stads- 
of dorpsomroeper de aandacht 
van het publiek als hij nieuws te 
melden had. 

De dorpsomroeper of 
stadsomroeper reed op de fiets of 
liep door de straten. Met een bel 
of bekken trok hij de aandacht. Hij bracht de bevolking 
op de hoogte van de laatste nieuwtje: 'Boeren, Burgers en 
Buitenlui: hoort, hoort, zegt het voort!'

Het thema 'Boeren, Burgers en Buitenlui' verbindt 
stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een 
rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende 
historische perioden met het heden.
Er was een tijd, dat stad en platteland nog strikt 
gescheiden werelden waren. De burgers waren de 
inwoners van een ommuurde stad. De boeren en 
buitenlui bewoonden het platteland. Voor handel, geloof, 
vertier, veiligheid en andere zaken kwam de boeren, 
de burgers en de buitenlui bijeen in de stad. Stad en 
platteland waren twee verschillende werelden, maar dus 
ook van elkaar afhankelijk. Dat veranderde in de 19e eeuw 
snel. Toen stadswallen hun functie verloren en steden zich 
steeds meer uitbreidden over het omringende platteland. 
Boeren werden burgers en steeds meer burgers werden 
buitenlui.

Een boeiend thema dat dan ook verbonden is met talloze 
gebouwen, monumenten en andere objecten: van 
boerderijen, tuinderscomplexen en molens via kerken en 
winkels tot buitenplaatsen. 

In uw rondrit langs de deelnemende panden, ontdekt u 
talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan 
bijzondere monumenten en verhalen, beleeft door Boeren, 
Burgers en Buitenlui. Geniet van deze dag en laat deze u 
veel nieuws vertellen. 

Hans Tigges, Wethouder

Aan de Grote 
Zomerdijk, tussen 
Wognum en 
Spanbroek, ligt het 
museum Huis van 
Oud, bestaande uit 
een authentieke 
woning en een stal. Het huisje dateert uit 1878 en is 
ingericht in de stijl van de jaren veertig en vijftig. De drie 
bedsteden, het granieten aanrecht, twee kolenkachels 
geven een indruk van wonen en leven halverwege de 
vorige eeuw. In de schuur achter het huis is deze zomer 
de tentoonstelling 'Wie skroift die bloift' ingericht. 
Op de stallen staan allerlei attributen die te maken 
hebben met schrijven, zoals poziealbums, ansichten, 
dagboeken, maar ook een schoolbankje en boekdruk- 
en boekbindersmateriaal. Speciaal voor de Open 
Monumentendag is er koffie met zelfgebakken appeltaart 
verkrijgbaar voor 3 euro.

Adres: Grote Zomerdijk 33, 1687 PG Wognum
Website: www.decrommeleeck.nl
Status: Provinciaal monument

Huis van Oud 1

Een huis voor 
de burgers 
was het, dit 
voormalige 
gemeentehuis 
dat dateert uit 
1868. In 1939-
1940 werd dit 
karakteristieke 
pand vergroot met een achterhal, een politieruimte en 
twee cellen. De gebrandschilderde ramen in de voorgevel 
werden aangeboden door het gemeentebestuur, 
kerkbesturen, Boerenleenbank, zuivelfabriek en veiling. 
In de hal zijn gedenkstenen aanwezig die herinneren aan 
de bouw. In het pand is nu het stijlvolle restaurant  
't Raethuys gevestigd. 

Adres: Raadhuisstraat 3, 
1687 AH Wognum
Activiteit: Kleine expositie over Pieter Groot Dz., de 
Wognumer die van 1825 tot aan zijn dood in 1882 een 
dagboek bijhield. Dit dagboek is dit jaar als boekwerk 
uitgegeven door de Historische Stichting De Cromme 
Leeck. Pieter Groot woonde op de Buurt, zoals dit 
gedeelte van Wognum eertijds heette. Hij bekleedde 
verschillende maatschappelijke functies.

't Raethuys, 
voormalig gemeentehuis
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De boerderij 
Welgelegen is 
gebouwd in 
1879. Het is een 
zogenoemde 
gekeerde 
Westfriese 
stolp met 
staartstuk. De 
boerderij is grotendeels in originele staat met koegang, 
dars, paardenstal en vierkant. Het voorhuis bevat o.a. 
de 'koepelkamer' en pronkkamer, die ingericht zijn met 
19e -eeuwse meubelen. Opmerkelijk is de in Jugendstil 
beschilderde gang. Op de koegang staan attributen 
voor kaas- en boterbereiding opgesteld, waaronder een 
kaaspers, botertijn en zoutvat.

Adres: Kerkstraat 1, 1687 AL Wognum
Status: Rijksmonument

Boerderij Welgelegen 3

Deze laatgotische kerk 
domineert het oude 
centrum van Wognum. 
Al zo'n duizend jaar 
geleden was er sprake 
van een aan de heilige 
Hironymus gewijde 
kapel die op de plaats 
van het huidige 
gebouw gestaan moet 
hebben. Het bouwjaar 
van de kerk is niet 
bekend, de oudste 
grafsteen dateert uit 1602. De bakstenen toren uit de 
15e eeuw bestaat uit drie geledingen en een gemetselde 
spits met daarbovenop een zeemeermin. Voor de kerk 
staat een monument ter herinnering aan het beroemde 
koor De Wognummers en hun dirigent Willem Saal. 
In het interieur vallen onder andere de preekstoel 
en de herenbanken op alsook de twee bijzondere 
herinneringsborden waarvan tekst en versieringen 
duiden op de Vrede van Breda (1667). 

Adres: Raadhuisstraat 15, 1687 AH Wognum
Status: Rijksmonument
Activiteiten: Torenbeklimming onder toezicht van de 
brandweer. Voor een klein bedrag kan de kerktoren 
worden beklommen. In de kerk is een boekenmarkt.

Protestantse kerk 2

Station Wognum-
Nibbixwoud is 
een van de acht 
nog bestaande 
stationsgebouwen 
aan de 
lokaalspoorlijn 
Hoorn-Medemblik. 
Het karakteristieke gebouw bestaat uit een dienstwoning 
voor de haltechef en zijn gezin en een chefskantoor met 
wachtruimte voor de reizigers.
Het dateert uit 1887, het jaar waarin de spoorlijn werd 
geopend. Van 1898 tot 1930 was Wognum tevens eindpunt 
van de tramlijn Wognum-Schagen. In de jaren negentig 
is het stationsgebouw in oude staat gerestaureerd en 
sindsdien in gebruik bij de Stoomtram Hoorn-Medemblik.

Adres: Spoorstraat 2-4, 1687 AE Wognum
Website: www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument

Station 
Wognum-Nibbixwoud
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Achter de 
19e-eeuwse 
voorgevel 
van deze 
stolpboerderij, 
gaat een 
18e-eeuwse 
stolp verborgen. 
De kelder van de boerderij stamt zelfs al uit de eerste helft 
van de 17e eeuw. De stolpboerderij ligt in de Kerkbuurt en 
is, naast de kerk zelf, het oudst overgebleven bouwwerk 
in de oorspronkelijke dorpskern. De stolp was van 
oorsprong van het Westfriese type, dus met voorhuis en 
darsdeuren aan de voorzijde en een staart aan de koestal. 
Het voorhuis is in de 19e eeuw gesloopt en de darsdeuren 
zijn naar de achterzijde verplaatst. Aan de voorzijde 
maakte de dars plaats voor een kamer. De staart aan de 
koestal is in de eerste helft van de 20e eeuw afgebroken 
en vervangen door een boenluif. De locatie kent een 
rijke en veelzijdige geschiedenis, tijdens renovaties en 
werkzaamheden zijn hiervan sporen teruggevonden. 

Adres: Westerstraat 33, 1655 LC Sijbekarspel
Status: Provinciaal monument

Stolpboerderij 6

Het atelier van Leentje Linders is gevestigd in de 
voormalige Openbare Lagere School van Sijbekarspel. 
Liever dan kunstenaar, noemt Leentje Linders zich etser. 
Zij kreeg haar opleiding aan de Vrije Academie voor 
Beeldende Kunst in Den Haag. Grote bekendheid kreeg ze 
met haar gedetailleerde etsen die veelal sport, lucht- en 
zeevaart als onderwerp hebben. Van Koningin Beatrix 
kreeg ze een persoonlijke opdracht voor het maken 
van een ets, een tijdsbalk met historische vliegtuigen 
eindigend bij de Starfighter. In haar atelier staan veel 
stukken metaal, onder meer van een Spitfire,  een Lynx 
helikopter en een F16 gevechtsvliegtuig, waar ze ooit in 
meevloog. 

Adres: Westerstraat 43, 1655 LC Sijbekarspel
Activiteit: Om 12 uur, 14 uur en 16 uur geeft Leentje 
Linders een demonstratie etsafdrukken.

Voormalige school, 
atelier
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Het Comité Open
Monumentendag Medemblik,

wenst u een plezierige dag!

bestaande uit achteraan, v.l.n.r.
Piërre Voswijk, Trudy Schouwe-Schouten, 

Peter Swart, Gidus van de Swaluw en 
vooraan, v.l.n.r. Jan Vrugt,

Ina Broekhuizen-Slot en
Miranda Laan-Steltenpool,

De kerk dateert 
waarschijnlijk uit 
de eerste helft van 
de 12e eeuw en was 
van oorsprong een 
vereenvoudigde 
uitgave van de 
Michalskerk op 
Wieringen. In de 15e 
eeuw werd er een 
bakstenen toren voor 
geplaatst. Honderd 
jaar later werden 
de muren een 
meter opgetrokken 
om de huidige 
gotische ramen te 
kunnen plaatsen. De 
gesneden panelen in 
de preekstoel dateren 
uit de 17e eeuw. Hierin zijn het wapen van Sijbekarspel in 
het midden en die van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en 
Alkmaar te herkennen. De koperen kaarsenkronen en de 
doopboog stammen ook uit die periode. 

Adres: Westerstraat 42, 1655 LB Sijbekarspel
Status: Rijksmonument
Activiteit: Op een 'fictieve' afbeelding van Sijbekarspel, 
van een paar meter lang, tekende Saskia Vriend-
Boekschoten diverse bekende boerderijen uit 
Westfriesland, gecombineerd met foto's van oude 
boerderijen. In de consistoriekamer wordt de video 
'Boerenleven in Sijbekarspel en Benningbroek' van Peter 
Sasburg en Lou Klaver getoond.

Protestantse kerk 8

Het huis 
heeft een 
mengeling van 
neorenaissance 
en Art 
Nouveaux-
motieven en is 
opgemetseld 
met stenen van rivierklei. Dit is een zachte steensoort. 
Het voorhuis geeft via een aangebouwde doorgang 
toegang tot de stolp met dubbel vierkant. De naam 
Magnoliahoeve dankt de boerderij aan de boom die aan 
de voorzijde staat. In de oostelijke muur van het woonhuis 
zit een plaquette met de tekst: Den eersten steen is 
gelegd door Kl. R. Winkel, 7 juni 1905, oud 10 jaar. Tijdens 
de Open Monumentendag is de woonkamer van de 
boerderij opengesteld en kan het mooie plafond worden 
bewonderd.

Adres: Dorpsweg K 119, 1676 GH Twisk
Status: Rijksmonument

Boerderij Magnoliahoeve 12

Deze kerk is een 
van de oudste 
kerken van 
Westfriesland. Het 
predikantenbord 
geeft aan dat de 
eerste predikant 
hier in 1572 in dienst trad. De doop- en trouwboeken 
gaan terug tot 1656. Het schip van de kerk dateert 
gedeeltelijk uit de 14e en gedeeltelijk uit de 17e eeuw. Zeer 
bezienswaardig en rijk aan symboliek is de preekstoel. Het 
monumentale orgel werd in 1890 gebouwd door T. Leichel. 
In 1976 is de kerk gerestaureerd.
 
Adres: Dorpsweg K 121, 1676 GH Twisk
Status: Rijksmonument
Activiteit: In de kerk een expositie van schilderijen, iconen 
en foto's van De Kunstkamer. Op de Karckezolder de 
tentoonstelling IJspret van de historische vereniging Twisca.

Protestantse kerk 13

In 1866 ontwierp de 
stadsarchitect van 
Medemblik A. T. van 
Wijngaarden een 
nieuwe kerk voor de 
doopsgezinden in 
Twisk en Abbekerk. 
Voor die tijd 
kerkte men in een 
schuilkerk. De nieuwe 
kerk werd gebouwd 
voor 11.000 gulden. 
De eenbeukige 
bakstenen kerk (in 
kruisverband gemetseld) is door een zadeldak met blauw 
geglazuurde Hollandse pannen gedekt. Op de hoeken 
staan steunberen en op de nok is een klokkenstoel. 
De voorgevel is symmetrisch van opzet, met twee 
gedenkplaten waarop onder meer de bouwdatum staat. 
Binnen zijn houten vloerdelen, het deel rond de kansel 
is verhoogd. Die verhoging wordt ook wel doopvloer 
genoemd, omdat zij die zich laten dopen, knielen met 
de verhoging als steun. De kansel kent een dubbele trap, 
waarvan slechts n te gebruiken is. Het orgel is een in 
uitstekende staat verkerend Van Dam orgel uit 1892. 
Bezoek ook eens het stilteboetje achter de kerk!

Adres: Dorpsweg K 149, 1676 GK Twisk
Status: Rijksmonument
Activiteit: Curiosa- en antiekfair.

Doopsgezinde kerk 14

Coperatieve 
zuivelfabriek 
Rosita werd 
in 1909 
opgericht door 
een groepje 
veehouders aan 
de westzijde 
van het dorp. 
Het was 
voor Twisk 
de tweede 
zuivelfabriek naast stoomzuivelfabriek Twisk. De fabriek 
verwerkte de tweemaal daags aangevoerde melk tot 
kaas. De boeren leverden zelf de melk af bij Rosita. 
Meestal per hondenkar of paard en wagen. Terug namen 
zij wei mee voor de varkens. Bij de verbouwing van 
1928 kreeg de fabriek zijn huidige uiterlijk. De officile 
opheffing van Rosita was in 1946. 

Adres: Dorpsweg K 59, 1676 GD Twisk

Coperatieve zuivelfabriek 
Rosita
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De kerk van 
Lambertschaag 
ligt met het 
naastgelegen 
kerkhof op 
een verhoging 
in het 
landschap. Zij 
is oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Lambertus. 
Aanwijzingen dat er in de 14e eeuw al een kerkgebouw 
in Lambertschaag stond, zijn te vinden in de kerklijsten 
van het bisdom Utrecht. Sinds 1974 is het eigendom van 
Stichting Het Groene Kerkje die concerten en andere 
culturele activiteiten in het gebouw organiseert. Haar 
huidige naam dankt de kerk aan de groen geschilderde 
toren. In de toren bevindt zich een zeer oud en gaaf 
uurwerk, vermoedelijk gemaakt in 1480. De luidklok in 
de kerktoren is in 1495 gegoten door Gerardus van Wou. 
Meerdere interieuronderdelen herinneren aan de oude 
functie van het gebouw waaronder een preekstoel uit 
1633, drie grote tekstborden en een orgel. Het orgel is 
gebouwd in 1866 door de Firma L. van Dam & Zonen te 
Leeuwarden met gebruikmaking van veel onderdelen uit 
het oude orgel van Hoogkarspel.

Adres: Noordeinde 28, 1658 CB Lambertschaag
Website: www.hetgroenekerkje.nl
Status: Rijksmonument
Activiteiten: Rondleidingen in de kerk en een foto-
expositie van Rika Looij-Hilverts.
Zondag 10 september om 10.30 en 13.00 uur treden 
Frans & Ageeth in de kerk op. Zij zingen pop/jazz-liedjes. 
Dit optreden is onderdeel van de Theater Trap Tour in 
samenwerking met 't Kerkhuys Spanbroek, Theaterkerk 
Wadway en de kerk van Aartswoud.

Groene Kerkje 10

Museum 't Regthuys 9

Tot aan de 
Frans-Bataafse 
tijd (1795) was 
dit gebouw 
het centrum 
van bestuur 
en rechtspraak 
van de stede 
Abbekerk. De stede Abbekerk omvatte naast Abbekerk 
de dorpen Lambertschaag, Twisk en Midwoud. Getuige 
de jaartallen in steen heeft het Regthuys in 1759 en 1830 
belangrijke verbouwingen ondergaan. In het gebouw 
bevindt zich een oude kerker. Tot 1950 functioneerde het 
als raadhuis van de gemeente Abbekerk. Thans huisvest 
het Regthuys een verzameling oudheden, kleding en 
speelgoed. Dit jaar besteedt het museum speciale 
aandacht aan beddengoed uit vervlogen tijden: van 
slaapmuts tot peluwsloop. In een vitrine liggen onder 
meer een kussensloop uit 1834, een bedjasje en prachtig 
geborduurde lakens uitgestald.

Adres: Dorpsstraat 48, 1657 AC Abbekerk  
Status: Rijksmonument
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Boeren, burgers en buitenlui! Een roep om aandacht klinkt 
uit een ver verleden. De stads- en dorpsomroepers  trachtten 
met deze oproep de aandacht van alle mensen te trekken. 
Iedereen viel binnen deze definitie. 
Burgers waren de bewoners van de stad. Boeren de bewoners 
van het ommeland, die aan de stad hun waar leverden. En 
de buitenlui waren allen die niet tot deze twee categorien 
behoorden. Lui van buiten, van elders, soms passanten, soms 
zij die zich hier gevestigd hadden vanuit andere streken.
Het is een lange weg van de stads- en dorpsomroepers 
naar de buurt-app van vandaag. En toch staan er nog 
steeds gebouwen uit die lang vervlogen tijd fier overeind. 
Tijdens de Open Monumentendag worden deze gebouwen 
opengesteld voor de boeren, burgers en buitenlui van nu en 

zijn we allemaal uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen. We 
gaan terug in de tijd, toen 'van 
grond tot mond' voor iedereen 
nog heel dichtbij en zichtbaar 
was. 
Een brouwerij, een melkfabriek, 
een koolschuur, de stolpen. Maar 
ook woonhuizen en kerken. 
Genoeg te bekijken. 
Dus: komt dat zien, komt dat zien!

Jan Vrugt
Comit Open Monumentendag Medemblik

Jan Vrugt aan het woord
Boeren, burgers en buitenlui

Omstreeks 
1860 zijn 
Alewijn Ott 
en Dirkje 
Peetoom 
in dit pand 
met z'n 
ronde muur 
begonnen 
als slager, veehandelaar en uitbater van caf De Ridder 
Sint Joris. De beroemdste slager van Westfriesland, Piet 
Zee, gaf hier op 23 maart 1997 voor de laatste keer een 
plakkie worst aan een jontje of moidje. Vandaag bent 
u weer welkom bij Piet. Hij heeft in de oude slagerij 
een museumpje ingericht en is zelf aanwezig met z'n 
Westfriese humor en mooie anekdotes.
 
Adres: Dorpsweg K 190, 1676 GM Twisk

Slagerij 15

Het stationsgebouw van Twisk is een goed voorbeeld 
van een plattelandsstation. Het karakteristieke gebouw 
bestaat uit twee delen: een dienstwoning voor de 
haltechef en een chefskantoor met wachtruimte voor de 
reizigers. Daarnaast is er een vrijstaand toiletgebouw 
aanwezig. Net als alle stationsgebouwen tussen Hoorn en 
Medemblik, is station Twisk gelijk met de lokaalspoorweg 
in 1887 opgeleverd. Het is gebouwd naar een ontwerp van 
architect Krieger voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij en was tot aan de opheffing van het 
reizigersvervoer in 1935 in gebruik. De perrons, zijsporen 
en verdere inrichting van de stationsomgeving zijn in de 
toestand anno 1926 teruggebracht. In Twisk is het zijspoor 
langs de losweg opnieuw aangelegd, zoals dat in vroeger 
jaren diende voor de aan- en afvoer van gereedschappen, 
machines, vee en landbouwproducten.

Adres: Westeinde 3, 1674 PP Opperdoes
Website: www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument

Station Twisk 16

Deze 
stolpboerderij 
is gebouwd in 
1873 en wordt 
gekoesterd 
door de vierde 
generatie 
Metselaar. 
In de stolpboerderij is de unieke vierkantsconstructie te 
zien met de karakteristieke jaagbalken en windgaten. 
De rijke historie van een vergane boerenwelstand wordt 
samengebracht in een reeks boeiende verhalen. Op Open 
Monumentendag vertelt de gids u hoe de knecht in de 
stal sliep, hoe hooibroei werd bestreden en nog veel meer.
In de koegang staat een verzameling gebruiksvoorwerpen 
uit het boerenleven van vroeger uitgestald. Deze 
'zomerstal' bestaat al sinds 1967, het jaar waarin de 
grootmoeder van de huidige eigenaar de koegang voor 
publiek openstelde.

Adres: Westeinde 9a, 1674 PP Opperdoes
Website: www.detuinkamer.com

Stolpboerderij 17

Net als de andere 
stationsgebouwen 
langs de spoorlijn 
Hoorn-Medemblik, 
is station Opperdoes 
in 1887 opgeleverd. 
Het gebouw heeft 
een wachtkamer, een kantoor voor de haltechef en een 
loods voor goederenvervoer. Het langs de vaart gelegen 
zijspoor diende voor de afvoer van tuinbouwproducten 
die in de tegenover gelegen veiling werden aangevoerd en 
verhandeld. Ten behoeve van het stukgoedvervoer was een 
tweede zijspoor aangelegd, waarmee de goederenloods 
werd bediend. Beide zijsporen zijn nog aanwezig.
Tussen de stations Twisk en Opperdoes ligt de 
'Authentieke Kilometer' lokaalspoorweg. Het eerste stuk 
spoorlijn van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik 
tot in detail ingericht, zoals het er honderd jaar geleden 
uit zag. Beide stations worden verbonden door een 
werkende telegraafverbinding.

Adres: De Kaag 1-1a, 1674 MZ Opperdoes
Website: www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument

Station Opperdoes 18

Toen Andries en 
Marijtje Smit 
in 1914 op dit 
adres kwamen 
wonen, stond 
deze schuur 
er al. Deze 
'koolboet' 
is mooi gelegen aan de Tuinsloot. Het transport 
van goederen en producten ging destijds immers 
voornamelijk over water. Om de schuur te kunnen 
bouwen is de wal uitgegraven. De ramen aan de oostkant 
komen daardoor net boven het maaiveld uit. In de 
aardappelkamer stond de voorraad eetaardappelen voor 
eigen gebruik  en het pootgoed.
Op de zolder bevonden zich vroeger gereedschappen, 
kleden, erwten en bonen. De benedenverdieping werd 
gebruikt voor opslag van kool, wortels, bieten en uien.

Andere schuren in het dorp
Toen het land om Opperdoes nog niet verkaveld was, 
hadden velen een schuur bij het water. Er zijn nog 
steeds redelijk gave schuren te vinden, bijvoorbeeld aan 
het Kluiten 8A (provinciaal monument), 23, 25 en 28, 
Nieuweweg 21, 23 en 27 en Zwartepad 7.

Adres: Zuiderpad 2, 1474 NK Opperdoes

Koolschuur 20

Op de locatie van molen De Herder stond van oudsher 
de Westermeelmolen, een van de twee molens in 
Medemblik waar bakkers en bierbrouwers hun graan 
lieten malen. De Westermeelmolen raakte in verval 
en werd in 1948 gesloopt. In 1985 werd de stichting De 
Medemblikker Meelmolen opgericht met als doel de 
molen te herbouwen. Nadat men de romp van een Zaanse 
oliemolen uit de 17e eeuw had gekocht, startte in 1986 de 
herbouw. In 1990 werd molen De Herder door prins Claus, 
de toenmalige beschermheer van De Hollandsche Molen, 
officieel in gebruik gesteld.

Adres: Westerdijk 3, 1671 GA Medemblik
Website: www.meelmolendeherder.nl
Status: Rijksmonument

Meelmolen De Herder 21
De laatgotische 
dorpskerk in 
Opperdoes is 
vermoedelijk 
herbouwd na 
plundering van het 
dorp door Grote Pier 
in 1517, dit jaar precies 
500 jaar geleden. 
Het kerkinterieur 
bevat onder andere 
een rijkversierde 
preekstoel uit 1688 
en verschillende 
onderdelen uit 
de 18e eeuw waaronder een gerestaureerd tekstbord, 
gerestaureerd orgel en een fraai doophek. Het 
kerkgebouw is eigendom van Stichting Dorpskerk 
Opperdoes en Almersdorp en heeft voornamelijk een 
culturele en sociaal-maatschappelijke functie. Daarnaast 
stimuleert de stichting de religieuze functie van het 
monument. Het gebouw is bijzonder geschikt voor 
uitvaarten en kerkelijk of burgerlijk huwelijk.

Adres: Kerkebuurt 16, 1674 ND Opperdoes
Website: www.dorpskerkopperdoes.nl
Status: Rijksmonument
Activiteiten: Expositie van oude gebruiksvoorwerpen 
behorende bij de veehouderij. In de kerk ligt een replica 
van het enorme zwaard van Grote Pier. Kinderen kunnen 
met het zwaard op de foto. Komen jullie verkleed 
als ridder of piraat? Wel graag zelf een fototoestel 
meenemen.

Dorpskerk 19
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Deze rooms-katholieke 
kerk, gewijd aan Sint 
Martinus, is in 1902 
gebouwd naar een 
ontwerp van Th. Slinger. 
Op dezelfde plaats stond 
eerder een eenvoudig 
kerkgebouw zonder toren 
uit de 18e eeuw. Hoewel 
het interieur in 1967 
werd aangepast aan de 
nieuwe liturgische eisen, 
zijn diverse belangrijke 
onderdelen bewaard gebleven, waaronder het hoogaltaar 
uit het einde van de 19e eeuw en de preekstoel. Langs 
de wanden bevinden zich op paneel geschilderde 
kruiswegstaties uit 1925. De muurschildering boven het 
priesterkoor is gemaakt door Jan Dunselman, een schilder 
wiens werk rond 1900 zeer werd gewaardeerd.

Adres: Ridderstraat 5, 1671 CS Medemblik
Website: www.martinuskerkmedemblik.nl
Status: Rijksmonument
Activiteit: Expositie van vaandels en kerkzilver.

Martinuskerk 22

De Bonifaciuskerk 
is eigendom van 
de Protestantse 
Gemeente 
Medemblik. De 
geschiedenis van 
de kerk gaat terug 
tot de vroege middeleeuwen, de oudste schriftelijke 
vermelding dateert uit 1118. De bouw van het huidige 
bakstenen gebouw vond plaats in de 15e eeuw maar als 
gevolg van brand is het schip in de 16e eeuw tweemaal 
herbouwd. In 1860 werd het oostelijk deel van de kerk 
wegens bouwvalligheid gesloopt. In de Bonifaciuskerk 
vindt u het Pieter Backer orgel uit 1671. Bezienswaardig 
zijn de gebrandschilderde ramen en het graf van de 
Schotse edelman Lord George Murray.

Adres: Kerkplein 9, 1671 CR Medemblik
Website: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Status: Rijksmonument

Bonifaciuskerk 23

Oorspronkelijk behoorde dit laatmiddeleeuwse gebouw 
toe aan een vrouwenklooster. In 1575 schonk Willem van 
Oranje de kloostergoederen aan de stad Medemblik 
ten behoeve van de arme wezen en werd het pand als 
weeshuis ingericht. Nadat de laatste wees in 1915 was 
vertrokken, werd het aangepast om als verzorgingshuis 
voor bejaarden te dienen. Deze functie behield het 
tot 1975. Nu is in het gebouw een tandartspraktijk 
gevestigd. Blikvanger is de toegangspartij in rococostijl. 
Via deze ingang en het trappenhuis bereikt u op de 
eerste verdieping de opengestelde regentenkamer met 
18e-eeuwse wandbekleding van goudleer.

Adres: Torenstraat 15, 1671 CN Medemblik
Status: Rijksmonument

Weeshuis 24

De voorgevel van dit brede 
herenhuis is omstreeks 
1800 tot stand gekomen. 
De deurpartij met lantaarn, 
het bordes en het hekwerk 
geven het pand een rijke uitstraling. De vermoedelijke 
opdrachtgever is Cornelis Veen, stadssecretaris en telg van 
een bekende koopmansfamilie uit Medemblik. In 1785 bezat 
hij twee belendende panden aan de Westerhaven. Een ervan 
was oud familiebezit, het andere pand kocht Cornelis Veen 
in het betreffende jaar. De tuin aan de achterzijde grenst 
aan het Achterom. Hier stonden ooit de paardenstal en het 
wagenhuis van de deftige bewoners. Bij een ingrijpende 
verbouwing in de jaren vijftig is het achterhuis geheel 
gesloopt en heeft het pand een moderne achtergevel 
gekregen. Tijdens de Open Monumentendag staat de 
voordeur open en kunt u een blik werpen in een van de grote 
voorkamers. Deze kamer heeft een fraai gestuct plafond.

Adres: Westerhaven 17, 1671 CH Medemblik
Status: Rijksmonument
Activiteit: Uitleg over de vroegere groente- en 
aardappelhandel in Medemblik aan de hand van oude 
foto's.

Herenhuis 29

Het pand De Vier 
Weeskinderen maakt deel 
uit van het voormalige 
weeshuiscomplex. De 
naam verwijst naar 
het naastgelegen 
poortgebouw uit 1785, 
waarop vier weeskinderen 
staan afgebeeld. Vanaf 1702 
en wellicht al eerder werd 
het pand als woonhuisje 
verhuurd. Maar wegens 
bouwvalligheid besloot 
het weeshuisbestuur in 1864 het pand te verlagen en als 
opslagruimte in gebruik te nemen. In de 20e eeuw, toen 
het voormalige weeshuis als bejaardenhuis in gebruik was, 
diende De Vier Weeskinderen als rouwkamer en bergplaats. 
Nu gebruikt de Oudheidkundige Vereniging Medenblick het 
als bibliotheek, depot en vergaderlocatie.

Adres: Torenstraat 13, 1671 CN Medemblik
Website: www.okv-medenblick.nl
Status: Rijksmonument
Activiteit: Een kleine thema-expositie over burgers van 
Medemblik.

De Vier Weeskinderen 25

Dit voornaamste station 
langs de spoorlijn 
Hoorn-Medemblik is het 
nu het eindpunt van 
de Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik. 
Oorspronkelijk was Medemblik het beginpunt. Het 
stationsgebouw, eigendom van de Museumstoomtram, 
is in de jaren 2006-2007 gerestaureerd. Daarbij zijn de 
verschillende vertrekken zoveel mogelijk in oude staat 
teruggebracht. Op termijn zal ook het vrijstaande dienst- 
en toiletgebouw, dat tot 1955 tussen het stadhuis en het 
stationsgebouw in heeft gestaan, worden herbouwd.

Adres: Dam 1-2, 1671 AW Medemblik
Website: www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument

Station Medemblik 27

Het voormalige stadhuis 
van Medemblik is in 1940 
gebouwd naar een ontwerp 
van architect A. J. Kropholler. 
De bouwstijl is zeer 
traditioneel en kenmerkt 
zich door het massieve 
bakstenen uiterlijk. 
Het contrast met het 
nabijgelegen gemaal Lely, 
dat ruim tien jaar eerder werd opgeleverd, kan bijna niet 
groter. Het beeldhouwwerk in de gevel en op het bordes 
zijn creaties van John Rdecker, bekend om zijn bijdrage 
aan het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. 
De eerste verdieping is in gebruik als expositieruimte 
van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick. Hier 
worden voorwerpen en bodemvondsten uit Medemblik 
en omgeving getoond. In n vertrek staat de Westfriese 
Omringdijk centraal. Ook vindt u op de eerste verdieping 
de gemeubileerde burgemeesterskamer. In het 
trappenhuis ziet u drie gebrandschilderde ramen waarop 
episodes uit de geschiedenis van de stad Medemblik zijn 
uitgebeeld. De raadzaal, nu trouwlocatie, op de tweede 
verdieping vormt het hart van het gebouw en is tijdens 
de Open Monumentendag ook opengesteld. Het interieur 
heeft nog zijn oorspronkelijke inrichting en karakter. 

Adres: Dam 4, 1671 AW Medemblik
Status: Rijksmonument

Stadhuis Medemblik 28

Het voormalige postkantoor is een tweelaags pand met 
directeurswoning op de bovenverdieping. Het is in 1910 
gebouwd naar een ontwerp van rijksbouwmeester C.H. 
Peters. In de laagste sierankers zijn de vier cijfers van het 
bouwjaar verwerkt. De karakteristieke bouwstijl is een 
mix van chaletstijl-elementen en neogotiek. Op de gehele 
gevel zijn natuurstenen onderdelen aangebracht, inclusief 
de brievenbus. De bouw van een nieuw postkantoor in 
Medemblik was een direct gevolg van het snel toenemende 
postverkeer: er was meer ruimte nodig voor loketten, 
postbussen en de sortering van post. Het oude postkantoor, 
dat ongeveer dertig jaar eerder op dezelfde plek was 
verrezen, bood die ruimte niet. In de zomer van 1910 werd 
de voorganger van het huidige gebouw gesloopt en op 
25 april 1911 werd het nieuwe post- en telegraafkantoor 
in gebruik genomen. Volgens de Medemblikker Courant 
maakte het nieuwe kantoor 'door zijn ruimen bouw en 
heldere, lichte kleuren, een zeer aangenamen indruk'. Het 
postkantoor in Medemblik werd in 2001 buiten dienst 
gesteld. Sinds 2016 heeft de begane grond van het fraaie 
rijksmonument een nieuwe eigenaar en bestemming. 
Tijdens de Open Monumentendag vertelt de trotse 
eigenaar Sebastiaan Vriend van makelaarskantoor Piet 
Swart Vastgoed u graag over zijn huisvesting.

Adres: Bagijnhof 10, 1671 CD Medemblik
Status: Rijksmonument
Activiteit: Oud-postbode Jan Schermer vertelt over de 
vroegere functie van het gebouw. Hij doet dat aan de 
hand van documenten en oude poststukken.
Kinderen kunnen als een echte postbode een mooie 
ansichtkaart van Medemblik afstempelen.

Postkantoor 26
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In 1692 verhuisde de 
waag van Medemblik 
van de Oude Haven 
naar deze locatie. 
De oprichting van 
een kaasmarkt in 
1775 betekende 
een grote impuls 
voor het gebruik 
van het gebouw. 
Een gevelsteen 
en de straatnaam 
verwijzen hier naar. 
Na 1900 werd de 
waag nauwelijks meer 
gebruikt en vervulde 
het pand hoofdzakelijk 
een opslag- en 
woonfunctie. In 1973 
onderging het een 
grote restauratie, 
sindsdien is hier een bloemenwinkel gehuisvest. Tijdens 
de Open Monumentendag is de winkel open. Een grote 
weegschaal, een gedenksteen uit 1692 en het kantoortje 
van de waagmeester zijn te bezichtigen. Onder begeleiding 
kunnen belangstellenden op gezette tijden op de 
bovenverdieping de kapconstructie van het achterhuis en 
het ophangsysteem van de weegschaal bekijken.

Adres: Kaasmarkt 2, 1671 BH Medemblik
Website: www.bloembinderijlotus.nl
Status: Rijksmonument
Activiteit: Om 12, 14 en 16 uur start de bezichtiging van 
de bovenverdieping. Dit duurt circa 15 minuten. Het 
vertrekpunt is buiten voor de winkelingang. Er kunnen 
maximaal acht deelnemers per keer mee.

Waag 30

Dit hoekpand valt 
op door zijn brede 
en lage voorgevel, 
de dwarskap en 
de fraaie voordeur 
uit de 18e eeuw. 
Vermoedelijk 
dateert de kern uit de late 16e eeuw, de tijd waarin de 
Oosterhaven is aangelegd. Het pand is gebouwd op 
twee kavels die al in 1597 dezelfde eigenaar hadden. 
In de 17e eeuw woonde de familie Kromhout op deze 
locatie. De naastgelegen steeg, de Kromhoutsteeg, dankt 
hieraan haar naam. Dat het een geliefde en voorname 
behuizing was, blijkt uit de eigenaren die volgden: een 
burgemeester, een predikant en nog een burgemeester. In 
het begin van de 19e eeuw kocht schilder en glazenmaker 
Jacob Braaff het pand Oosterhaven 21. Zijn werkplaats 
lag aan de overzijde van de steeg. Braaff geniet enige 
bekendheid als tekenaar van stads- en havengezichten 
van Medemblik. De afgelopen jaren is het pand verbouwd 
en opgeknapt. Tijdens de Open Monumentendag zijn 
de woonkamer met geornamenteerd plafond en de 
gerestaureerde vensterbanken te bewonderen. De eigenaar 
vertelt u graag iets over het pand en de verbouwing. Ook 
kunt u in de woonkamer het recent verschenen boek over 
oud-bewoner Jacob Braaff doorbladeren. Terug in de gang 
daalt u via een nieuwe trap af naar de gastenverblijven in 
de kelder. In deze kamers bevinden zich oude tegeltableaus 
met een treurig verhaal.

Adres: Oosterhaven 21, 1671 AA Medemblik
Status: Rijksmonument

Woonhuis 32

Het Nederlands 
Stoommachinemuseum 
is gehuisvest in het 
voormalige gemaal de 
Vier Noorder Koggen, 
dat dateert uit 1869. Een 
belangrijk onderdeel van het museum is de oorspronkelijke 
installatie. De indrukwekkende centrifugaal pomp en zijn 
aandrijving geven een beeld van datgene waartoe men 
ruim honderd jaar geleden al in staat was. In het museum 
wordt een scala aan machines uit dit stoomverleden 
gerestaureerd en bewaard. Met heel veel enthousiasme 
houden veel vrijwilligers de collectie, de geschiedenis van 
het 150 jaar oude gemaal De Vier Noorder Koggen en de 
betekenis van stoom, levend.

Adres: Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik
Website: www.stoommachinemuseum.nl
Status: Rijksmonument

Nederlands Stoommachine 
museum

33

Vanaf 1889 is 
de achtkantige 
stellingmolen het 
gezichtsbepalende 
pand wanneer 
men Wervershoof 
binnenrijdt. Deze 
molen die 'op de 
wind' en elektrisch 
kan malen is nog 
steeds in gebruik 
en daarmee bijna 
uniek in Nederland. 
In de molen is een 
uitgebreide expositie 
over de Nederlands 
beroemdste sportverslaggever Theo Koomen. De 
geboren en getogen Wervershoover wordt middels deze 
tentoonstelling geerd op een plek die hij vast zelf ook 
zou hebben gekozen.

Adres: Zijdwerk 15, 1693 NZ  Wervershoof
Status: Rijksmonument

Molen De Hoop 35

De kerk dateert uit 
1875. Architect was 
Th. Asseler, bouwheer 
van verscheidene 
kerken in het bisdom 
Haarlem. In vijftien 
maanden tijd werd 
de kerk met toren 
(56 meter) gebouwd: 
een hele prestatie! 
Bijzonderheden 
in de kerk zijn het 
orgel, met een 
eigen zuidelijk 
klankkarakter, 
uniek in Noord-Holland, en een fraaie preekstoel, als 
kunstwerk onderscheiden in Antwerpen met een eerste 
prijs. De veertien kruiswegstaties zijn geschilderd door de 
Haarlemmer Frans Loots, die voor veel kerken werkte. Door 
de jaren heen zijn verschillende restauraties uitgevoerd. 
Ook de fundering van de toren werd verbeterd. Het is 
echter te zien dat de toren niet helemaal recht staat.  
St. Werenfridus behoorde tot het gezelschap van  
St. Willibrord. Vanuit Engelse en Ierse kloosters kwamen 
zij rond 690 naar onze streken om het christendom te 
verkondigen. In de kerk staat een beeld van  
St. Werenfridus. Zijn gedenkdag is 14 augustus.
 
Adres:  Dorpsstraat 71, 1693 AC  Wervershoof
Status:  Rijksmonument
Activiteit: Rondleidingen met gids.

St. Werenfriduskerk 36

Deze stolpboerderij 
uit 1894 staat in 
een van de oudste 
gedeelten van 
Andijk. De boerderij 
werd in 1919 met 
een vierkant 
uitgebreid. In het achtergedeelte bevindt zich een 
particulier museum met schilderijen, wandkleden, oude 
tuindersgereedschap en gebruiksvoorwerpen. Een deel 
van de tuin is als beeldentuin ingericht en er zijn oude 
agrarische machines te zien.

Adres: Bangert 28, 1619 GJ Andijk
Status: Rijksmonument

Stolpboerderij 37

Bij de ope-
ning van het 
raadhuis in 
1940 werd dit 
pand gezien 
als een van 
de mooiste 
in Westfries-
land, en niet 
zonder reden. Architect Siebers, vooraanstaande architect, 
heeft dit gebouw ontworpen en hij deed dat tot in de 
kleinste details. Zelfs de asbak op het bureau van burge-
meester Raat is door hem ontworpen.

Adres: De Hoek 1, 1693 AA  Wervershoof
Status: Provinciaal monument
Activiteit: Foto- en schilderijen-
expositie van kunstschilder Gerrit Grooteman. 

Raadhuis Wervershoof 34Op 31 maart 2017 opende Stadsbrouwerij Radboud 
haar deuren. De nieuwe bierbrouwerij is gevestigd 
in twee panden die lange tijd als pakhuis dienden en 
later als 'Garage Boekel' bekend stonden. De locatie 
is zeer toepasselijk want het westelijke en kleinste 
pand was ooit onderdeel van Het Anker, een van de vijf 
Medemblikker bierbrouwerijen in de Gouden Eeuw. Bij 
de recente verbouwing vond men een grote gemetselde 
waterkelder die de relatie tussen dit pand en de oude 
brouwerij bevestigt. In 1876 waren de twee panden van 
Stadsbrouwerij Radboud eigendom van koopman Egbert 
Boekel. Hij liet het oostelijke en grootste pand in 1882 
herbouwen en gebruikte het voor de opslag van turf. Nu 
staat in deze ruimte de brouwinstallatie. In de 20e eeuw 
kregen beide panden een bestemming als garage waarbij 
de voor- en achtergevels geheel werden vernieuwd. Bij de 
recente verbouwing is zoveel mogelijk de oorspronkelijke 
indeling van de gevels aangehouden. Binnen ziet u een 
deel van een oude zijmuur en van de kapconstructies.
Gastheer Raymond Groot vertelt u over de stadsbrouwerij 
en u kunt bij hem natuurlijk een Medemblikker biertje 
proeven.

Adres: Gedempt Achterom 4, 1671 AG Medemblik
Website: www.stadsbrouwerijradboud.nl

Stadsbrouwerij Radboud 31
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Dit Dijkmaga-
zijn is gebouwd 
in 2005 en is 
een naboot-
sing van de vijf 
dijkmagazij-
nen langs de 
Noorderdijk van 
Enkhuizen tot het huidige gemaal de Vier Noorder Koggen 
aan de Kagerbos. Het magazijn is het depot van veel agra-
rische gebruiksvoorwerpen, gereedschap en werktuigen 
uit de tijd van onze voorouders. Ook een aantal van de 
veertig landbouwmachines uit de nalatenschap van Jan 
Buijsman is in het Dijkmagazijn aanwezig. Onze vrijwil-
ligers kunnen u veel vertellen over de achtergrond van 
de voorwerpen. Het Poldermuseum is nu wegens verbou-
wing gesloten. 

Adres: Dijkweg 319, 1619 JH Andijk
Website: www.poldermuseum.nl

Dijkmagazijn Poldermuseum 
Het Grootslag

38

Op deze plek 
langs de dijk 
stonden eerst 
twee grote 
Westfriese 
stolpen. 
Rond 1908 
werden beide 
stolpen gesloopt en in 1909 is de huidige boerderij 
gebouwd. In 2002 is de stolp grondig gerestaureerd en 
gemoderniseerd. De buitenkant is zoveel mogelijk in 
originele staat hersteld alleen aan het dakkapel aan de 
voorkant ontbreekt het sierlijst werk. Dit wordt alsnog 
in oude staat teruggebracht. De benedenverdieping 
is als modern woonhuis ingericht. Maar de originele 
kapconstructie is nog in de oude staat en in vol ornaat te 
bezichtigen.
Achter de boerderij treft u een oude fruitboomgaard aan 
waar onder andere pruimen, appels, peren, kersen en 
bramen groeien. 

Adres: Dijkweg 281, 1619 JE Andijk

Stolpboerderij 
De Dijkhoeve

39

Wil Gorter uit Andijk verzamelt al ruim 25 jaar hoeden. 
Sinds 2001 kan iedereen die collectie komen bekijken. 
Ze heeft niet alleen hoeden voor mannen, vrouwen en 
kinderen, maar ook allerlei spullen die met hoeden te 
maken hebben, zoals hoedenspelden, dozen, boeken 
en tijdschriften. Wil vertelt de bezoekers graag over 
haar verzameling. Ze maakt zelf ook hoeden, dus ze 
weet letterlijk en figuurlijk van de hoed en de rand! 
Het museum heeft beperkte openingstijden, maar met 
een groep vanaf zes personen kun je altijd een afspraak 
maken. 

Adres: Hornpad 11, 1619 BP Andijk
Website: www.hoedenmuseum.nl

Hoedenmuseum 
Zet 'm op

40

Humoristisch werk 
is het kenmerk van 
de kunstschilder en 
illustrator Marius 
van Dokkum. De 
schilderijen van de 
geboren Andijker 
(1957) zijn realistisch, 
vol details en vaak 
overgoten met een 
vleugje humor. 
'Het is altijd weer 
genieten van de 
lachende mensen die 
naar de tentoonstelling komen', vertelt Annet Mantel-
van Dokkum, de zus van Marius. Naast het humoristisch 
werk kan men ook genieten van prachtige stillevens 
en portretten. De ingang van de expositie is door het 
'Opa Jan huisje', dat ook te bezichtigen is. Opa Jan is de 
hoofdpersoon uit een kinderboekenreeks die Marius van 
Dokkum heeft gellustreerd en geschreven. Kortom een 
expositie voor jong en oud!

Adres: Hornpad 19, 1619 BP Andijk
Website: www.expositieruimtedemantel.nl

De Mantel 41

De oude boerenplaats die 
op deze plek gestaan heeft, 
werd afgebroken en in 1928 
is de huidige stolp gebouwd 
met gebruikmaking van 
het bestaande vierkant. Dat 
wordt iets naar achteren 
verplaatst en uitgebreid tot een dubbel vierkant. De 
boerderij is nog geheel agrarisch, inclusief aangebouwde 
stallen voor de groeiende veestapel. Het voorhuis is 
gebouwd in 1932 in de stijl van de Amsterdamse School in 
opdracht van Jan Butter, de grootvader en naamgenoot van 
de huidige eigenaar.  Zowel het woonhuis als de boerderij 
zijn te bezichtigen. 

Adres: Hauwert 13, 1691 EA Hauwert

Boerderij 44

Architect 
Egbert Reitsma 
beschouwde 
dit in 1930 
voltooide 
bouwwerk 
als zijn beste 
ontwerp 
op kerkelijk gebied. Inderdaad, veel van wat hij in de 
voorgaande projecten had beproefd, kwam hier samen: de 
zorgvuldige groepering van de verschillende onderdelen 
tot een aan alle zijden boeiend geheel, de verhouding 
ten opzichte van de omgeving, de afwisselende 
metselpatronen met overvloedig gebruik van mondsteen, 
de inwendige ruimtewerking en niet in de laatste 
plaats de rijke decoratie. Niet zonder reden sprak met in 
Westfriesland van de 'gereformeerde kathedraal'.

Adres: Middenweg 4, 1619 BL Andijk
Website: www.monumentalekerkandijk.nl
Status: Rijksmonument

Gereformeerde kerk 42

Museum Jan Duim 
herbergt agrarische 
gereedschappen 
en gebruiksvoor-
werpen van globaal 
1800 tot 1950. En 
met agrarisch wordt 
bedoeld: veehoude-
rij, tuinderij, akker-
bouw en fruitteelt. 
Ook huishoudelijke 
zaken uit deze pe-
riode ontbreken niet in de oudheidkamer met bedstede, 
'achterendje' inclusief boenbank en een aangebouwd 
stalletje. Zelfs kleding van rond 1725 is hier te bewonderen. 
De originele bakkerskar van bakker Jb. Bruin uit Hauwert 
heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden. En ook 'moder-
nere' zaken zoals de mechanisatie, sorteermachines staan 
opgesteld in de voormalige kas. Wie weet nog wat een 
'kattekop' of een 'proost' is? Er zijn hier zo'n 1900 items 
onder n dak te bezichtigen.

Adres: Hauwert 63, 1691 EB Hauwert

Kas/museum Jan Duim 43

Op een landkaart uit 1869 
staan ten oosten van de 
dorpskern Oostwoud een 
tiental percelen weiland 
afgebeeld en twee 
stolpboerderijen. De twee stolpen zijn gesitueerd langs een 
meanderende sloot genaamd De Brander. Een toegangspad 
ontbreekt. Later is langs de sloot een weggetje aangelegd 
van basalt met een paardenpadje. In 1876 komen de twee 
boerderijen middels een veiling in handen van Pieter 
Slagter. De grootste stolp wordt afgebroken en vervangen 
door een groot bedrijfsgebouw met royaal herenhuis ervoor. 
De kleine stolp blijft in originele staat. In 1975 is eigenaresse 
Marie Kroon-Slagter samen met man en kinderen 
begonnen met een grondige restauratie, zodoende kent de 
stolp veel oorspronkelijke details. In de woonkamer bevindt 
zich in een authentiek kamerwand een prachtige schouw. 
Tegenwoordig wordt de stolp bewoond door de vijfde 
generatie. Kamer, keuken en koestal zijn te bezichtigen.

Adres: Veldhuis 2, 1678 HV Oostwoud

Stolpboerderij 45

De protestantse kerk van 
Oostwoud is in 1753 gebouwd 
op de plaats waar een zeer 
oude kerk heeft gestaan. 
Deze kerk was gewijd aan 
Sint Gangulphus. De preekstoel dateert uit de 17e eeuw, in 
de houten toren hangt een klok met inscriptie uit 1616. De 
noordelijke uitbouw is gebouwd in de 19e eeuw. 

Adres: Oosteinde 44, 1678 HT Oostwoud
Website: www.pg-thomas.nl
Status: Gedeeltelijk rijksmonument

Protestantse kerk 46

Het museum, geopend 
in 1999, is gevestigd in 
een schuur achter het 
gezichtsbepalende pand 
Oosteinde 47. Het laat de 
ontwikkeling van de auto en de fiets zien. Er worden 
onderdelen nagemaakt om auto's en fietsen te kunnen 
restaureren. De oudste auto dateert uit 1923. De collectie 
bestaat verder uit kleding en ondergoed, vanaf 1780 tot 
heden, zondagse, doordeweekse, bruids- en rouwkappen, 
kralentasjes en beursjes, wasmachines en wasstampers.

Adres: Oosteinde 47, 1678 HR Oostwoud

Museum De Baan 47
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A C T I V I T E I T E N  (de nummers corresponderen met het betreffende monument)

25

Torenbeklimming onder toezicht van de brandweer. Voor een klein bedrag kan de kerktoren
worden beklommen. In de kerk is een boekenmarkt
Kleine expositie over Pieter Groot Dz., de Wognumer die van 1825 tot aan zijn dood in 1882 een
dagboek bijhield. Dit dagboek is dit jaar als boekwerk uitgegeven door de Historische Stichting
De Cromme Leeck. Pieter Groot woonde op de Buurt, zoals dit gedeelte van Wognum eertijds
heette. Hij bekleedde verschillende maatschappelijke functies
Om 12 uur, 14 uur en 16 uur geeft Leentje Linders een demonstratie etsafdrukken
Op een ‘fictieve’ afbeelding van Sijbekarspel, van een paar meter lang, tekende Saskia Vriend-
Boekschoten diverse bekende boerderijen uit Westfriesland, gecombineerd met foto’s van
oude boerderijen. In de consistoriekamer wordt de video ‘Boerenleven in Sijbekarspel en
Benningbroek’ van Peter Sasburg en Lou Klaver getoond
Rondleidingen in de kerk en een foto-expositie van Rika Looij-Hilverts.
In de kerk een expositie van schilderijen, iconen en foto’s van De Kunstkamer. Op de Karckezolder
de tentoonstelling IJspret van de historische vereniging Twisca
Curiosa- en antiekfair
Expositie van oude gebruiksvoorwerpen behorende bij de veehouderij. In de kerk ligt een
replica van het enorme zwaard van Grote Pier. Kinderen kunnen met het zwaard op de foto.
Komen jullie verkleed als ridder of piraat? Wel graag zelf een fototoestel meenemen
Expositie van vaandels en kerkzilver
Een kleine thema-expositie over burgers van Medemblik
Oud-postbode Jan Schermer vertelt over de vroegere functie van het gebouw. Hij doet dit aan
de hand van documenten en oude poststukken. Kinderen kunnen als een echte postbode een
mooie ansichtkaart van Medemblik afstempelen
Uitleg over de vroegere groente- en aardappelhandel in Medemblik aan de hand van oude
foto’s
Om 12, 14 en 16 uur start de bezichtiging van de bovenverdieping. Dit duurt circa 15 minuten.
Het vertrekpunt is buiten voor de winkelingang. Er kunnen maximaal acht deelnemers per keer
mee
Foto- en schilderijenexpositie van kunstschilder Gerrit Grooteman
Rondleidingen met gids

Wognum
Grote Zomerdijk 33
Raadhuisstraat 15
Kerkstraat 1
Raadhuisstraat 3
Spoorstraat 2-4

Sijbekarspel
Westerstraat 33
Westerstraat 43
Westerstraat 42

Abbekerk
Dorpsstraat 48

Lambertschaag
Noordeinde 28

Twisk
Dorpsweg K 59
Dorpsweg K 119
Dorpsweg K 121
Dorpsweg K 149
Dorpsweg K 190

Opperdoes
Westeinde 3
Westeinde 9a
De Kaag 1-1a
Kerkebuurt 16
Zuiderpad 2

Medemblik
Westerdijk 3
Ridderstraat 5

Kerkplein 9
Torenstraat 15
Torenstraat 13
Bagijnhof 10
Dam 1-2
Dam 4
Westerhaven 17
Kaasmarkt 2
Gedempt Achterom 4
Oosterhaven 21
Oosterdijk 4

Wervershoof
De Hoek 1
Zijdwerk 15
Dorpsstraat 71

Andijk
Bangert 28
Dijkweg 319
Dijkweg 281
Hornpad 11
Hornpad 19
Middenweg 4

Hauwert
Hauwert 63
Hauwert 13

Oostwoud
Veldhuis 2
Oosteinde 44
Oosteinde 47

1

2

3

4

5

6

7

11

15

17

16

12

24

25

26

28

29

30

31

23

43

42

41

13

10

4

18

8

30

37

38

45

46

8

13

14

20

19

21

27

39

40

34

36

7

9

10 22

33

35

36

32

34

44

47

© 2017 AnyWay Productions / tel. 06 29391595, Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA

2  Torenbeklimming onder toezicht van de brandweer. Voor 
een klein bedrag kan de kerktoren worden beklommen. 
In de kerk is een boekenmarkt.

4  Kleine expositie over Pieter Groot Dz., de Wognumer die 
van 1825 tot aan zijn dood in 1882 een dagboek bijhield. 
Pieter Groot woonde op de Buurt, zoals dit gedeelte van 
Wognum eertijds heette.

7  Om 12 uur, 14 uur en 16 uur geeft Leentje Linders een 
demonstratie etsafdrukken.

8  Op een 'fictieve' afbeelding van Sijbekarspel, van een 
paar meter lang, tekende Saskia Vriend-Boekschoten 
diverse bekende boerderijen uit Westfriesland, 
gecombineerd met foto's van oude boerderijen. In 
de consistoriekamer wordt de video 'Boerenleven in 
Sijbekarspel en Benningbroek' van Peter Sasburg en  
Lou Klaver getoond. 

10  Rondleidingen in de kerk en een foto-expositie van  
Rika Looij-Hilverts.

13  In de kerk een expositie van schilderijen, iconen en 
foto's van De Kunstkamer. Op de Karckezolder de 
tentoonstelling IJspret van de historische vereniging 
Twisca.

14  Curiosa- en antiekfair.
19  Expositie van oude gebruiksvoorwerpen behorende bij 

de veehouderij. In de kerk ligt een replica van het enorme 
zwaard van Grote Pier. Kinderen kunnen met het zwaard 
op de foto. Komen jullie verkleed als ridder of piraat? Wel 
graag zelf een fototoestel meenemen.

22  Expositie van vaandels en kerkzilver.
25  Een kleine thema-expositie over burgers van Medemblik.
26  Oud-postbode Jan Schermer vertelt over de vroegere 

functie van het gebouw. Hij doet dat aan de hand van 
documenten en oude poststukken. Kinderen kunnen 
als een echte postbode zelf een mooie ansichtkaart van 
Medemblik afstempelen.

29  Uitleg over de vroegere groente- en aardappelhandel in 
Medemblik aan de hand van oude foto's.

30  Om 12, 14 en 16 uur start de bezichtiging van de 
bovenverdieping. Dit duurt circa 15 minuten. Het 
vertrekpunt is buiten voor de winkelingang. Er kunnen 
maximaal acht deelnemers per keer mee.

34  Foto- en schilderijenexpositie van kunstschilder 
Gerrit Grooteman.

36  Rondleiding met gids.

Activiteiten
( de nummers corresponderen met het betreffende monument)


