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randweg. Op de ranglijst van oudste melkgevende koe van
Nederland stond ze vorig jaar nog op een trotse twaalfde
plaats. Ze gaf in haar productieve leven al 135.000 liter
melk. En 10.000 kilo vet en eiwit. Die mijlpaal werd drie
jaar geleden bereikt. Dat werd 1 juni 2012 groots gevierd.
Helaas ging het eind januari plotseling heel slecht met
haar en kon ze het jubileumjaar niet meer mee maken.
Wij vinden dat heel jammer, we hadden haar graag een
ereplaats gegund!

Beste vrienden,
Deze nieuwsbrief is er een met een lach en een traan.
Stichting BEM 450 jaar mag zich verheugen in een warme
belangstelling van velen. Onze openingsbijeenkomst op 6
maart zit al ver voor de aangegeven opgavedatum vol.
Meer dan 150 mensen komen volgende week naar
Inholland om de presentatie van het programma én de
officiële opening van het BEM450-jaar bij te wonen. Het
TAQA cultuurfonds kende ons een subsidie toe om veel
van onze initiatieven mogelijk te maken. We konden
onlangs onze honderdste Vriend van BEM450 jaar
verwelkomen. Maar na de ramp met de Geestmolen in
januari was er nog meer slecht nieuws uit de polder.

De oude dame is niet meer

Honderdste vriend van BEM
Draag je de initiatieven van BEM 450 een warm hart toe,
word dan vriend van de stichting voor 25 euro per
persoon of 45 euro voor twee personen. Alle informatie
is terug te vinden op www.bem450.nl. Inmiddels is de
honderdste vriend van BEM450 geregistreerd. Andre en
José Lankhorst werden samen vriend en waren nummer
99 en nummer 100! Zij krijgen binnenkort een exclusieve
rondleiding in de 450 jaar oude Bosmolen in het hart van
het gebied.
En we gaan onverminderd enthousiast op naar de
tweehonderdste vriend! Dus maak je bijdrage (meer mag
ook!) over naar NL76 RABO 0155 7427 60 t.n.v. BEM 450
jaar en maak de viering van 450 jaar Berger- en
Egmondermeerpolder mede mee mogelijk. Belangrijk is
dat je hierbij je e-mailadres, of bij gebrek daaraan, je
naam en adres vermeldt.

Johanna, de koe van Cees en Anneke Louwe, was 19 en
had deze zomer het vlaggenschip van BEM zullen worden.
De Grande Dame van de Egmondermeer stond altijd
heerlijk in de ‘voortuin’ van hun boerderij aan de ingang
van de Egmondermeer, mooi in het zicht langs de
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Wie kent PRUP?
Op zoek naar mensen en verhalen uit de polders stoten
we onlangs op het fenomeen bijnamen. Piet Kuiper (echte
naam!) reikte ons een rijtje bijnamen aan van veelal
overleden polderbewoners. Wie weet nog wie dat waren:
Piet Lip, Heilige Theo, Cor Pet, de Minister, Jan Tortel of
Jantje Bid voor Ons en de Fles of de Blauwe? Hoe zagen ze
er uit, wat hadden ze voor beroep? En vooral hoe
kwamen ze aan die bijnaam? In de kleine polderwereld
van vroeger met vaak uitgebreide familierelaties en
gelijkluidende voornamen, hield men mensen vaak met
bijnamen uit elkaar. Bedoel je de vader van Cor en of van
Kees? Nee ik bedoel Niek! Maar bedoel je dan Lange Niek
of Korte Niek? Bijnamen op grond van uiterlijke
kenmerken (‘Buik’ Blom), typische eigenschappen,
bijzonder voorvallen of bijnamen ‘van generatie op
generatie’. Vraag: wie kent er nog meer bijnamen van
polderbewoners? Laat het ons weten op mailadres
bem450jaar@gmail.com. Graag met naam en toenaam en
het liefst ook met foto’s erbij. Interessant ook de vraag of
ze vandaag de dag in onze ‘global village’ nog steeds
worden gebruikt? Wie kent bijvoorbeeld Kees Prup? We
zijn benieuwd!

maken, ’ legt hij uit. ‘Het niveau van de aanvragen dwingt
ons om heel goed over de toewijzingen na te denken.’ In
het geval van BEM 450 jaar luidde het advies:
‘Toekennen! Een breed en uniek initiatief.’

TAQA Energy is actief in een groot deel van de Egmonderen Bergermeer met de realisatie van ondergrondse
gasopslag in het aardgasveld dat op circa 2.200 meter
diepte ligt onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar:
Bergermeer Gasopslag. Deze gasopslag dient om tijdens
een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren.
Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid
in Nederland. De piekgasinstallatie bevindt zich in de
Alkmaarse Boekelermeer. De leidingen waardoor het gas
getransporteerd wordt van de installatie naar het gasveld
doorkruisen de gehele Egmondermeer.

Alle Hens aan dek!

TAQA Cultuurfonds draagt bij
De Stichting BEM 450 jaar is bijzonder verheugd met de
bijdrage van € 8.500 die ze heeft ontvangen uit het TAQA
Cultuurfonds. In het vierjarige bestaan is het TAQA
Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio.
Waren er vier jaar geleden nog 59 aanvragen, afgelopen
jaar dienden bijna 120 instellingen uit de vier gemeenten
een verzoek in. Ongeveer een derde van de aanvragen
werd gehonoreerd, waarbij bedragen tussen de 500 en
5000 euro werden uitgekeerd. De aanvragen worden
beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die
bestaat uit vertegenwoordigers uit de vier gemeenten.
Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.
‘Het wordt ieder jaar moeilijker om de juiste keuzes te

Hensbekers of waterschapsglazen zijn fraai gegraveerde
drinkglazen, die door bestuurders van waterschappen,
hoogheemraadschappen en polderbesturen worden
gebruikt tijdens het diner. Bij uitgebreide maaltijden in de
heren- of polderkamers stimuleert het heffen van de
hensbeker de verbroedering, nodig om eensgezind de
gemeenschappelijke vijand: het water tegemoet te
kunnen treden. Het heffen van de Hensbeker is een soort
van vermaak.
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Er wordt gedronken op gezondheid en welvaren van het
waterschap. De beker gaat tijdens de maaltijd rond en
verbindt zo de aanwezigen met elkaar. Ook speelt de
Hensbeker al eeuwenlang een belangrijke rol bij de
installatie van nieuwe waterschapsbestuurders. Deze
moeten de beker gevuld met wijn in één keer
leegdrinken. De naam Hensbeker komt van het woord
‘Hanze’ wat bondsgenootschap, verband of vriendschap
betekent. Hens dus in de betekenis van groep, zoals
bij alle hens aan dek. Met de officiële start van het
jubileumjaar is het bij nu ook de BEM alle Hens aan dek!

Vlag uit voor BEM
Een 450-ste verjaardag verdient een eigen vlag! Op 1
februari werd de officiële BEM-vlag voor het eerst
gehesen. En op elk evenement zal de BEM-vlag
vertegenwoordigd zijn. Het leukste zou natuurlijk zijn dat
iedereen die BEM450 een warm hart toedraagt de vlag
gedurende dit jubileumjaar laat wapperen. Vlaggen zijn 6
maart te koop en te bestellen via bem450jaar@gmail.com
voor 10 euro als je vriend bent of 15 euro als je geen
vriend bent. Het zou toch mooi zijn als de hele Berger- en
Egmondermeer vol hangt met onze jubileumvlaggen. Dus
bestel snel!

Om een koppie
Wat een mooie bijeenkomst was dat bij Hogeschool Ipabo
aan de Gabriël Metsulaan in het Hoefplan in Alkmaar.
Buurtbewoners, studenten, een verdwaalde wethouder
en de kinderen van islamitische basisschool An Nasr, die
gezellig samen 'om een koppie' zitten en driftig in de weer
zijn met het kunstwerk van kunstenaar Rob Komen. En
ook docenten en technische staf van de school druk
doende met rondleidingen door de school en een mooie
presentatie over de drooglegging van de Berger- en
Egmondermeer 450 jaar geleden. Dat was verbinden en
ontmoeten pur sang en een prachtige opmaat voor een
mooi herdenkingsjaar.

Inzending Verhalenwedstrijd verlengd
450 jaar polder.
Beelden van vroeger:
boerderijen, vaarten, dijken, kalkovens, molens,
zelfs van brandende molens en boerderijen,
de stoomtram naar Egmond en Bergen.
Veel is weg,
maar de beelden zijn er nog.
Zo maar een paar zinnen uit een van ingezonden verhalen
over de polder. Mooie beelden van vroeger en
ongetwijfeld hebben nog veel meer mensen soortgelijke
beelden. Aarzel niet en schrijf ze op. De inzendtermijn
voor de verhalenwedstrijd is verlengd tot 1 april. De
prijsuitreiking vindt eind mei plaats. Dan worden
oorkondes uitgereikt en vindt een boottocht plaats.
Daarna worden de beste verhalen en gedichten
gepubliceerd in regionale media en misschien gebundeld
in een boek. Hoe het werkt staat te lezen in het
wedstrijdreglement op
www.BEM450.nl/verhalenengedichtenwedstrijd.
Verhalen, gedichten en vragen kunt u mailen naar
Foto: Sjaak Bos

450verhalenengedichten@gmail.com
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