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GALLERY OF DREAMS
DIRK & CORA KUIPER - 13 MEI 2018

ROB HAFKAMP & HANS PLAS

Op moederdag (13 mei) hebben wij voor onze Rovervrienden en Vriendinnen 
een bijzondere dag gepland. We beginnen de dag ’s-morgens in Westzaan en 
in de middag maken wij een toerrit vanuit Westzaan via  de Zaanstreek naar 
de Schermer en het werelderfgoed de Beemster en willen de dag afsluiten 
met een diner in ‘t Schouw boven Amsterdam Noord. Voor de thuisreis bent u 
dan snel op de Ring Amsterdam die aansluit op de route van uw bestemming.

HET PROGRAMMA
We worden ontvangen door Dirk en Cora Kuiper in hun Galley of Dreams in 
Westzaan. Wat vinden we daar? Op de benedenverdieping staan een collectie van 
een 30-tal oldtimers, auto’s, motoren en bromfietsen en daar is ook de compleet 
ingerichte restauratiewerkplaats van Dirk. We kennen Dirk als TOP restaurateur van 
klassieke automobielen met meer dan 50 jaar ervaring in het vakgebied van ver-
werken van plaat en aluminium. Hier geeft hij lezingen, workshops en cursussen 
over het restaureren van carrosserieën. Hij zal ons aan de hand van voorbeelden 
laten zien wat een restauratie van een oldtimer of klassieker in houdt en laat ons 
ook technieken zien die bij restauraties worden toegepast.  

Ook aan onze partners is gedacht want tijdens de presentatie van Dirk,  geeft Cora, 
een in de Zaanstreek bekende kunstenares, een creatieve workshop in haar atelier/
kunstgalerie op de eerste etage. Hier maken we kennis met de creatieve cursussen 
en workshops en zien we een keur aan curiosa.

Na de ochtendsessie bij de Gallery of Dreams en de lunch, gaan we een route 
rijden die uitgezet is door Hans Plas en Rob Hafkamp. De route brengt ons door  
verschillende natuurgebieden, en niet onbelangrijk, door het Werelderfgoed De 
Beemster. Na het passeren van De Zaanse Schans draaien de  Westerdijk op rijden 
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“In het musuem worden ongeveer 30 klassiekers ten toongesteld en is 
er een cursusruimte. De dames kunnen creatieve workshop volgen."

we het natuurgebied Wormer- en Jisperveld binnen. Dit gebied ligt ingesloten 
tussen Wormer, Oostknollendam, de ringvaart naar Spijkerboor en het Noordhol-
landschkanaal, Neck, de Rijp en Purmerend. 

Tot aan Spijkerboor rijden wij door dit natuurgebied over landelijke en smalle 
wegen. Bij Spijkerboor ligt het Fort bij Spijkerboor dat een onderdeel is van de 
Stelling van Amsterdam. Na Spijkerboor rijden we over de dijk van de Starnmeer-
polder. In deze polder ligt het Fort Markenbinnen dat ook hoort bij de Stelling 
van Amsterdam. Na het verlaten van de N246 rijden we het “Leeghwater gebied” 
in ofwel de Droogmakerij de Schermer. Hier staan verschillende molens. Deze zijn 
gebruikt bij het droogmalen. Het Schermeer was een van de laatste grote meren in 
deze omgeving dat werd drooggelegd. De drooglegging van de Schermer gebeur-
de van 1633 en 1635. 

Bij Schermerhorn verlaten we de Schermer om direct het Werelderfgoed droog-
makerij De Beemster in te rijden. Tussen 1607 en 1612 heeft Jan Adriaanszoon 
Leeghwater de polder de Beemster met behulp van 50 molens drooggelegd. In 
1610 ging het mis en liep de Polder weer vol door een dijkdoorbraak van de Zui-
derzeedijken. Hierop besloot men om de Ringdijk op te hogen en weer opnieuw 
te beginnen met het bemalen. Uiteindelijk op 19 mei 1612 was Droogmaker De 
Beemster een feit.

Uiteindelijk zullen we de dag eindigen bij eet-cafe Het Dijkhuis in ‘t Schouw kort bij 
de ringweg Amsterdam-Noord. Daar kunt u facultatief het diner gebruiken.

Omdat de meeste Rovers 4 zitplaatsen hebben, kan ook de achterbank gebruikt 
worden, dus neem gerust uw familie mee!



DE VIKING 28

DE DAGINDELING - ZONDAG 13 MEI 2018
10:00 – 10:30  Bent u hartelijk welkom bij The Gallery of Dreams
                        J.J. Allanstraat 283, 1551 RG Westzaan
                        Ontvangst met koffie thee/koek
10:30  Welkom door onze voorzitter Richard Lezer
11:15 -  12:45  Workshop Dirk
11:15 -  12:45 Workshop Cora
12:45 – 13:45  Lunch
14:00               Start toerrit, de toercommissie geeft u een korte uitleg over de  
  route en u ontvangt een routebeschrijving.
17:00               Einde toerrit
18:00               Diner 

INSCHRIJVING
Als wij uw enthousiasme hebben overgebracht laat dat dan weten voor 15 april a.s. 
door onderstaande gegevens aan ons te mailen:
- Naam bestuurder
- Naam medepassagiers
- Kenteken
- Merk/Type/Bouwjaar
- Diner Ja/Nee en aantal personen
- Eventuele opmerkingen

U kunt deze aanmelding opsturen naar: communicatie@roverclub.nl 

Voor inlichtingen over dit evenement kunt u terecht bij Rob Hafkamp 
tel. 06 53110231 en Hans Plas tel: 06 54668966.

De ROCH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit 
uit deelname aan deze toerrit. Uw deelname is geheel voor eigen risico en wij 
vragen u de verkeersregels in acht te nemen.




