
De eeuwenoude 
straten

Volledig verlaten



Dit is de langste straat van Graft-De Rijp: Rechtestraat, ter hoogte van de 
voormalige bibliotheek. De verschillende buurtverenigingen in het histori-
sche centrum organiseren altijd leuke activiteiten. Op deze plek zijn veel 
oude ambachten te zien. Dit is de bekendste foto voor het Midwinterfeest 
er wordt veel gebruikt ter promotie. 
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Dit is het hart van De Rijp, met veel belangstelling voor een van de vele 
buitenoptredens. De foto is vanuit het Oude Raadhuis genomen, waar 
ook de opening plaatsvindt. Deze foto bevindt zich op de Hoek van de 
Rechtestraat/ Kleine Dam. 
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De meeste inwoners van De Rijp hullen zich in historische kleding en 
paraderen door het dorp, zoals hier op de Grote Dam waar ook de kerst-
markt is. 
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Ook deze foto is genomen op de Rechtestraat, ter hoogte van Restaurant 
Oudejans. Hier staat ook de traditionele sneeuwmachine voor het winter-
se effect. 
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Ook dit is weer de Rechtestraat, ter hoogte van de voormalige bibliotheek. 
De verschillende buurtverenigingen in het historische centrum organiseren 
altijd leuke activiteiten. Op deze plek zijn veel oude ambachten te zien.
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Deze foto is vanuit het zicht vanaf het Oude Raadhuis gemaakt op de hoek 
van Tuingracht/Grote Dam. Op deze plek begint de kerstmarkt. Hier kun-
nen alle bezoekers allerlei dingen kopen zoals eten of loten. De opbreng-
sten wordt weer gebruikt voor de hele organisatie van het Midwinterfeest. 

2021

2016



Hier vindt altijd volop bezoek plaats in de buurtjes. Dit is het pittoreske 
straatje, de Kerkstraat. Hier stellen veel bewoners hun huis beschikbaar 
voor diverse leuke bezichtigingen en activiteiten voor kinderen.  
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Hier vindt een optreden plaats van het Alkmaarse gezelschap Vive les 
Gueux op de hoek van Tuingracht/Grote Dam. Vive Les Gueux is een en-
thousiaste groep mannen en vrouwen die door middel van zang en spel 
een beeld schetst van het leven in het strijdgewoel van de 80-jarige oor-
log. Het feest wordt vaak afgesloten door deze groep.
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