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Beste vrienden,
Hier onze tweede nieuwsbrief waarin je alles leest over
BEM 450 en de voorbereidingen van het programma voor
het feestjaar 2015, waarin we ruchtbaarheid geven aan
het
450-jarig bestaan van de
Berger- en
Egmondermeerpolder. Ken je anderen die mogelijk
geïnteresseerd zijn in de activiteiten van BEM 450, mail ze
dan deze nieuwsbrief door en in de cc. aan ons:
bem450@gmail.com Dan ontvangen ze hem voortaan
ook. Organisaties en verenigingen nodigen we van harte
uit onze nieuwsbrief digitaal onder hun leden te
verspreiden. Volg ons ook op:
www.facebook.com/bem450jaar of www.bem450.nl

Historische verenigingen
enthousiast over BEM 450

Peil de Polder!

Laat ons je mooiste plek zien

Stel je voor. Een object van de Alkmaarse lichtkunstenaar Anton Dekker op het erf van melkvee-houder
Cees Louwe in de Egmondermeer, een foto-expositie van
leden van Artiance in het stadspark ‘De oude Kwekerij’ in
de Bergermeer, de Egmondse beeldhouwer Vincent
Schotvanger aan het werk in de stal van fokveebedrijf
Lansbergen aan de Hoeverweg en leden van het
dichtersgilde dragen voor tegen de achtergrond van de
acht-kantige binnenkruier de Bosmolen. Deze en nog véél
meer kunstenaars nemen deel aan de kunst-en
cultuurroute die volgend jaar ter gelegenheid van 450 jaar
Egmondermeer en Bergermeer wordt georganiseerd.
Onder de titel ‘Peil de Polder!‘ prikkelen we met de
kunstroute graag inwoners van Alkmaar West, Egmond,
Bergen en Heiloo om de polders in te trekken en tot
verrassende ontdekkingen te komen. De kunstroute, die
langs het bestaande wandel-netwerk door het landelijke
deel van de Berger- en Egmondermeer loopt,
onderscheidt zich door bijzondere locaties, diversiteit en
gelijktijdigheid van kunstuitingen. Bovendien verlenen
heel veel plaatselijke amateurkunstenaars hun
medewerking.

Iedereen heeft wel dat ene plekje... Dat plekje waar je een
mooie herinnering aan hebt, eentje van vroeger of juist
van pas geleden. Nu zijn wij benieuwd wat voor jou het
mooiste plekje in de Berger- en Egmondermeerpolder of
directe omgeving is. Laat het weten door een punt toe te
voegen op onze interactieve mooie-plekjes-kaart op de
website www.bem450.nl onder ‘de polders’.
Je vindt er een korte uitleg hoe je dit doet. Wil je geen
punt toevoegen, maar enkel de kaart bekijken open
dan de ‘Mooiste plekje van’-kaart op www.bem450.nl
onder ‘de polders’ en bekijk onder meer het mooiste
plekje van Gerard van Wieringen - de Philisteinse molen.

Tijdens een rondgang langs de historische verenigingen in
Alkmaar, Heiloo, Bergen en Egmond ontmoette het BEMbestuur veel enthousiasme voor de viering van 450 jaar
Berger- en Egmondermeer. Met tentoonstellingen,
excursies, publicaties en themanummers besteden de
verenigingen en musea in 2015 uitgebreid aandacht aan
het jubileum. Tijdens de contacten is het idee gelanceerd
om volgend jaar tijdens de Open Monumentendag in
september een ‘Tour d’Histoire’ te organiseren langs de
tentoonstellingsruimtes van de verschillende
verenigingen. Wordt vervolgd dus!
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Erkamp Boot Willemsen
Notarissen in beeld

‘Om een koppie’ bij Hogeschool
Ipabo

Iedere nieuwsbrief schenken we aandacht aan een
sponsor. Deze maand Erkamp Boot Willemsen Notarissen,
met kantoren in Heerhugowaard en Alkmaar. Notaris
Hans Erkamp diende zich als eerste sponsor van BEM 450
aan door de akte van oprichting kosteloos te passeren.
Met twee notarissen en ruim vijftien medewerkers,
waarvan drie kandidaat notarissen, een servicegericht
notariskantoor dat op elk rechtsgebied van dienst kan zijn
tegen voordelige tarieven. Betrokken, deskundig en
toegankelijk. Dus op zoek naar een notaris in Alkmaar of
Heerhugowaard? De enthousiaste medewerkers van
Erkamp Boot Willemsen zijn u graag in een informele
sfeer van dienst.

De Hogeschool Ipabo aan de Gabriël Metsulaan is met
ongeveer 500 pabostudenten een flinke ‘buur’ in het
Hoefplan, maar voor veel mensen desondanks een grote
onbekende. Daar gaat binnenkort verandering in komen
want in februari en maart 2015 worden, ter gelegenheid
van de BEM450-feestelijkheden, de deuren opengezet
voor wijkbewoners die ‘om een koppie’ willen komen. Een
gelegenheid voor studenten en wijkbewoners om elkaar
te ontmoeten. De derdejaarsstudenten hangen een
cultuurproject op aan het jubileum in de wijk. Met
beeldend kunstenaar Rob Komen wordt in deze periode
gewerkt aan een kunstwerk dat bestaat uit 450 kopjes.
Iedereen die oude kopjes bij wil dragen wordt alvast
opgeroepen deze goed te bewaren. Contact opnemen
over kopjes of het project kan via mail s.bos@ipabo.nl of
door te bellen naar de Ipabo en te vragen naar Sjaak Bos,
docent en projectleider: 020- 6137079

BEM 450 verhalenwedstrijd
BEM 450 is op zoek naar verhalen. Verhalen over het
leven in de polder, van nu, van vroeger. Levensverhalen,
jeugdherinneringen, anekdotes, romances. Scholieren in
de regio worden via hun scholen, die in de polders
gevestigd zijn opgeroepen een verhaal of gedicht te
schrijven met het thema ‘Ons nieuwe land’. De Bergeren Egmondermeer-polders zelf zijn nieuw land, door
mensen 450 jaar geleden veroverd op het water. Daar kan
het verhaal of gedicht over gaan, maar dat hoeft niet. Een
verhaal of een gedicht over een ander ‘nieuw land’, nu of
in de toekomst, werkelijk bestaand of puur fictief, is ook
welkom.
Alle informatie over de verhalenwedstrijd, alsmede het
wedstrijdreglement is te vinden op
www.bem450.nl/verhalenengedichten

De 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 hebben
we al heel veel vrienden. Onze honderdste vriend krijgt
een exclusieve rondleiding in de 450 jaar oude Bosmolen
in het hart van het gebied. Dus maak je bijdrage (meer
mag ook!) over naar NL76 RABO 0155 7427 60 t.n.v. BEM
450 jaar en maak kans op een unieke rondleiding in een
historische molen.
Belangrijk is dat je hierbij je e-mailadres, of bij gebrek
daaraan, je naam en adres vermeldt.
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Wat is een onderleider?
Een onderleider of sifon is een duiker waarmee water van
een waterloop onder een ander water doorloopt. Het
onderscheid met een aquaduct is dat beide watergangen
in de grond liggen en dat de onderdoorgang niet zichtbaar
is. Dit type duikers wordt bijvoorbeeld aangelegd als een
gebied met eenzelfde waterpeil wordt doorsneden door
een watergang met een ander, afwijkend peil.

In de provincie Noord-Holland komt een bijzonder
molentype voor: de binnenkruier. Bij deze grote
poldermolen wordt de kap met het wiekenkruis niet vanaf
de grond op de wind gezet (het zogenaamde kruien),
maar van binnenuit de kap. Binnenkruiers zijn ook relatief
grote molens, die met hun stoere verschijning het NoordHollandse polderland een extra accent geven.
Eén van de oudste binnenkruiers is de Bosmolen. Hij
dateert nog van de droogmaking in de zestiende eeuw
van de polder die hij bemaalde, de Egmondermeer. In
1948 kwam echter een einde aan de bemalingsfunctie en
vijf jaar later werd de molen van zijn wiekenkruis
ontdaan.
Eind jaren tachtig weet de Molenstichting Alkmaar e.o.
een geweldige klus te klaren door de Bosmolen te
restaureren. Dankzij een groot aantal fondsen komt het
benodigde geld bijeen en met veel zelfwerkzaamheid
wordt de Bosmolen gecompleteerd. Tegenwoordig is de
Bosmolen weer veelvuldig draaiende en malende te zien.

Een schets van een onderleider
In de Egmondermeer loopt er een onderleider onder de
Hoevervaart door van polder Het Maalwater (op de foto
onder) naar de Geestmolentocht (op de foto boven). In de
Bergermeer brengt het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier volgend jaar voor het
waterbergingsproject op voormalige Vliegveld Bergen een
onderleider aan onder de Bergerringvaart tussen de
Philisteinse polder en de en de Bergermeerpolder.

De Bosmolen

(Foto: Bertil van Beek)
De nieuwe bewoner en molenaar Peter Heere leverde
daarbij een geweldige prestatie door eigenhandig de
woning in de molen te realiseren. Op alle details is gelet:
een originele molenkeuken met de juiste kleuren en
betegeling in de schouw, een mooie gietijzeren kachel,
geklampte deuren, en op het zuiden een mooie kamer.
Aan de eiken keukentafel is het goed toeven. Liefde voor
ons erfgoed en voor de Egmonderpolder zijn af te lezen
aan de Bosmolen.
(Tekst: www.molendatabase.nl)
De honderdste vriend van BEM 450 krijgt een unieke
rondleiding door deze historische molen. Elders in deze
nieuwsbrief lees je daar meer over.

(Foto: Frits van Eck)
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