
 

 

 

 

Nieuwsbrief september 2008 

 

Beste buurtleden, 

 

Verslag Verrassings Bustoer door Noord Holland en High Tea 
Op 7 september hadden we een Verrassings bustoer door Noord Holland op het 

programma staan. In totaal hadden 30 buurtgenoten zich opgegeven voor deze 

bustoer. 

Om 11.00 stond er een prachtige oude Daf bus van Mart Leek gereed, compleet 

met gordijntjes. De bus was uit 1973, met een kachel alsof het een open haard 

was, ruitenwissers die met een speciale knop, ongeveer een meter vanaf de 

chauffeur, kon worden bediend en een enorme versnellingspook die zoals het 

leek, ongeveer 3 meter lang was. Maar wel heel gezellig. 

De reis ging richting de West Friese Omringdijk die we bij Groshuizen op gingen. 

Na ongeveer een uur kwamen we in Noord Scharwoude aan waar we een bezoek 

brachten aan het Winkeltjes museum van Aris Bouwers met koffie en originele 

westfriese krentenbrood. We werden ontvangen in het achterhuis die was 

ingericht als een café die nooit in gebruik was geweest, maar wel vol hing met 

allerlei geëmailleerde uithangborden waarop diverse dranken werd aangeprezen. 

De manier waarop Aris zijn verhalen deed, en dan in het Westfries, was 

geweldig. Voor heel velen van ons waren deze oude verhalen heel herkenbaar. 

Zeker voor bv. Garrelt Bont, mevr. Bossong-Mars, Suze Schilder en Simon 

Verbeek die allemaal kinderen zijn van ouders die een nering aan huis hadden. 

Verhalen over hoe sigaretten, pruimtabak, zeep, koffie, thee, maar ook over 

maandverband in de 50 en 60 tiger jaren die zo dik was dat je klosssen op je 

trappers van je fiets nodig had, hoe deze producten aangeprezen door de 

winkeliers, werd op een prachtige manier door Aris neergezet. Wat kon deze man 

heerlijk vertellen over alles uit die tijd. Er werd heel wat afgelachen omdat het 

allemaal zo herkenbaar was. 

Voor diegene die dit alles gemist heeft, kan dit museum nog tot 1 juni volgend 

jaar een bezoek brengen, want daarna wordt dit museum helaas gesloten. 

Het adres is: Dorpstraat 548, Noord Scharwoude, [www.arisbouwens.nl] 

 

Vanaf 17.00 uur kon iedereen weer aanschuiven aan onze jaarlijkse High Tea. 

Dit jaar hadden we de tuin van het Katholieke Clubhuis als lokatie omdat de 

vertrouwde lokatie aan de Haven inmiddels een terras is van de Koperen Vis. 

Achteraf een gelukkige keus, want het was nou niet bepaald “buiten weer” 



We konden gelukkig van de zaal gebruik maken en zaten lekker warm en droog. 

Zo’n 45 tot 50 personen hebben kunnen genieten van overheerlijke zoete en nog 

zoetere hapjes. Ik hoop dat iedereen zijn tanden nog op zijn plaats heeft zitten. 

De ploeg die voor al de heerlijke hapjes hadden gezorgd, wordt natuurlijk weer 

hartelijk bedankt voor hun inzet en we hopen ook volgend jaar weer een beroep 

op hun kunnen doen. 

 

Nog te gaan: 

5 oktober: Jordaanwandeling 
Inmiddels hebben zich een groot aantal buurleden zich aangemeld voor de 

Jordaanwandeling waardoor deze activiteit vol geboekt is. 

Wellicht dat we volgend jaar weer een stadswandeling zullen gaan organiseren.  

 

12 Oktober:  Kolonisten van Catan 
Ook dit jaar wordt er weer dit spannende boordspel gespeeld voor iedereen die 

mee wilt doen. Zoals gebruikelijk is de lokatie natuurlijk weer De Roode Kaper 

Prins aan de Havenstraat. Deelname: Gratis!! 

De 1e prijs zal bestaan uit een trofee en natuurlijk de eeuwige roem. 

Dus als je het leuk vindt om een middagje lekker een spelletje te willen gaan 

spelen, kom dan 12 oktober naar de Roode Kaper Prins. 

 

31 Oktober:  Halloween 

15 December:  Winteravond straattheater 
In de volgende nieuwsbrieven zullen wij verdere info verzorgen. 

 

Wij hopen met deze nieuwsbrief de buurtleden weer op de hoogte te hebben 

gebracht van de afgelopen en komende activiteiten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer, secretaris 

 

  


