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Zingvaart, het is bijna zover!
Een uniek concert met een tiental akoestische optredens
langs de Bergerringvaart op zaterdagavond 4 juli. Tijdens
Zingvaart kan iedereen van de stilte van de prachtige
Berger- en Egmondermeerpolder genieten, afgewisseld
met prachtige muzikale optredens.

Startpunt is de Bosmolen aan de Kolonel Sneepweg, de
verbindingsweg tussen de Hoeverweg en de Groeneweg.
Een aantal schuiten van de stichting Langedijk Waterrijk
liggen daar gereed om bezoekers in te schepen en langs
alle tien optredens te varen. Zijn de koolschuiten vol, dan
is dat geen probleem, want alle optredens zijn ook
fietsend of wandelend vanaf de wal bij te wonen.

•

www.facebook.com/bem450jaar

Bovendien is het mogelijk om met een eigen bootje naar
het startpunt te komen en mee te varen.
Inschepen in de boten van de schippers van Langedijk
Waterrijk kan vanaf 18.00 uur. Het evenement duurt van
19.00 tot 21.30 uur. De parkeerruimte is beperkt, kom
daarom vooral op de fiets! Kijk op de website
www.bem450.nl voor de deelnemende acts.

Extra service
Wie er echt een avondje uit van wil maken kan vanaf
17.00 tot 22.00 uur terecht bij Nic. van Schagen & Zn. B.V.
aan de Bergerweg 82 in Bergen, daar heeft Go with the
Flo een gezellige barbecue voor slechts tien euro per
persoon, met saté, hamburger en braadworst! Ook aan de
vegetariër is gedacht met vegaburgers en vis. Tijdens de
barbecue is er muzikaal vermaak.
Vanaf deze locatie is het slechts een klein stukje varen
door de betoverende polder naar de start van Zingvaart.
Bij Go with the Flow zijn boten te huur voor tien personen
(40 euro per uur), zes personen (30 euro per uur) of
eenpersoons kano’s (20 euro voor een hele dag). Op die
manier is Zingvaart ook op een ander manier te bereiken
en mee te maken.

Zelf op pad
Hoe kom je met je bootje varend in de Bergerringvaart
vanuit de Singelgracht van Alkmaar?
Vaar vanaf het water van de Singel onder de brug door ter
hoogte van het Amrathhotel. Je vaart nu in de Steesloot,
je gaat achter het Murmellius gymnasium langs en onder
de Westerweg (met sluisdeuren) en de spoorlijn door.
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Dan kruis je de Hoevervaart en vaar je rechtdoor onder de
brug langs de Ruysdaelkade. Verderop kom je langs de
Vrijheidskerk en vaar je onder de randweg door. Blijf nu
deze vaart verder volgen en komend langs de
Robonsbosmolen en het volkstuinencomplex De Kromme
Sloot kom je vanzelf bij de Bosmolen uit. Daar zie de
eerste muzikale act. Het begint om 19.00 uur en ieder
kwartier geven alle tien muzikanten en groepen vanaf hun
plekje op de dijk een miniconcert van tien minuten. Als je
dan vijf minuten doorvaart tref je de volgende act. Als je
dit ieder kwartier herhaalt heb je om 21.30 uur alle acts
gezien. Als de groepen spelen is het niet de bedoeling dat
er wordt gevaren (Luisteren naar de stilte dus!).

Het Zomerfestijn wordt mede mogelijk gemaakt door de
Rabobank en de Dekamarkt. Daar zijn we heel blij mee,
want zonder sponsors zijn we nergens!

BEM-mok op het Zomerfestijn

Trek mee in het Geuzenspoor

Het BEM-zomerfestijn komt er aan. Op zondag 16
augustus vindt op het land bij de Bosmolen aan de
Hoeverweg een waar zomerspektakel plaats. Uniek voor
het Zomerfestijn is de verkoop van de enige echte BEMkoffiemok. Deze stevige witte aardewerken mok met het
BEM-logo is uitsluitend te koop tijdens het Zomerfestijn.
Maar er is nog veel meer te beleven. Naast een ontbijt
met streekproducten voor de BEM-vrienden, vind je er
vanaf 11.00 uur een brocante en een ‘food’ markt met
snuisterijen en veel lekkere etenswaren. Voor kinderen is
er onder meer een kindercircus, spelletjes en een
springkussen. En er is nog veel meer te beleven. Je kunt
meerijden met een Jan Plezier, er zijn boerderijdieren,
oude tractoren en een gezellig boerenterras met livemuziek.

Op woensdag 22 juli maken we een landschaps- en
geschiedeniswandeling in het spoor van de Geuzen. We
volgen de Geuzen van Sonoy die voor het Spaans beleg in
1573 de Adelbertus Abdij, het Slot op de Hoef en de
Ruïnekerk in Bergen verwoesten om te voorkomen dat
deze de gebouwen als legerplaats in gebruik zouden
nemen. De wandeling heeft een lengte van 15 kilometer.
Behoudens eten en consumpties zijn er geen kosten aan
verbonden. Zin om het spoor te volgen? Meld je dan aan
bij c.kraakman@chello.nl

Drukke septembermaand
September wordt een drukke maand voor BEM450 want
dan gaan we van de ene activiteit naar de andere. Op 6
september staat de Poldersafari gepland. Een activiteit op
de zaterdagmiddag gericht op leerlingen van de
basisscholen in het gebied. Zij gaan die middag op pad
met een gids om de polder te ontdekken. Er gaan heel
veel spannende dingen plaatsvinden! Het weekend van 12
en 13 september is het nationaal monumentenweekend.
Daar sluit BEM op aan met de Tour d’histoire, een
rondgang langs alle musea en historische verenigingen
binnen het BEM-gebied. Tenslotte eindigt het BEM-jaar
op 19 september met een reünie voor (oud-)
polderbewoners en een eindfeest. De locatie waar dit
feest plaats gaat vinden wordt nog onderzocht. Gezien
het enthousiasme dat er tot op heden is, komen heel veel
oude bekenden elkaar daar tegen. En natuurlijk zijn ook
alle nieuwe polderbewoners nieuwsgierig naar hun
voorgangers, dus ook zij hebben al laten weten te komen.
De beoogde locatie moet dus in elk geval ruimte
voldoende hebben én gelegen zijn in een van de polders.
Nadere gegevens over aanmelding staan in de volgende
nieuwsbrief.
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Trek je Rot groot succes

Wandel4daagse onthaald

Het ‘Trek je rot aan een vlot’ festijn aan het eind van de
Hoeverdorpsfeesten was een groot succes. Maar liefst
zestien teams deden mee en zij streden allen op het
scherpst van de snede. Veel gingen te water! Soms alleen,
maar vaak ook met het hele team tegelijk. Saamhorigheid
staat tenslotte voorop. Ondanks het druilerige weer
waren veel mensen naar Egmond aan den Hoef gekomen
om het spektakel te aanschouwen. Na een aantal hele
spannende voorrondes waarbij heel veel natte pakken
werden gehaald, maar ook hele snelle tijden werden
neergezet was het aan het eind van de middag tijd voor
de finale.
Na een heftige strijd kwam het team van Loon- en
Handelsbedrijf Van der Oord als winnaar uit de bus. Hun
namen worden bijgeschreven in de annalen van de
polder, naast die van de grondleggers Graaf van Egmont
en Heer van Brederode.
Nico, Ton, Kees, Wietse en Peter complimenten voor de
geweldige organisatie.

Op woensdag 17 juni presenteerde BEM zich tijdens de
Plus Wandel4daagse Alkmaar. Bij een stand aan de
Groeneweg ter hoogte van landgoed De Karperton
trakteerden we de deelnemers op iets lekkers en een
ansichtkaart met daarop de aankondiging van twee BEMzomerevenementen bij de Bosmolen, Zingvaart op 4 juli
en het Zomerfestijn op 16 augustus. Bovendien
vermaakte Kees Kaas (alias Kees Kraakman) de
wandelaars met een optreden.

De sfeer was opperbest en onze vrijwilligers kwamen grif
van hun flyers af.

Veel spannende races tijdens Trek je Rot

Duizenden kwamen voorbij.

‘De verteller vertelt’ op DVD

Het winnende team

Veel enthousiaste reacties van de bezoekers van Peil de
Polder óók op de prachtige videoportretten, die waren te
zien bij De Batavier en de familie Louwe. Onder de titel
‘De verteller vertelt’ vertellen bekende polderbewoners
op beeld boeiende verhalen over het leven in de polders
toen en nu. Zoals die van Siem Bakker en Trijnie van der
Oord, die uitvoerig ingaan op alles wat er is gebeurd op en
rond het vliegveld Bergen tijdens de Tweede
Wereldoorlog en dat van Jan de Vet, die het heeft over de
‘harde land’-methode. Wie weet nog wat dat was die
methode?
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Omdat niet iedereen in de gelegenheid was de portretten
allemaal af te zien, kwamen er na afloop van Peil de
Polder diverse verzoeken of men de beelden nog eens
terug kan zien. Welnu, de acht interviews, afgenomen
door Cees Rus, Joke Admiraal en Cor Dekker en
professioneel opgenomen en gemonteerd door Maarten
Waardenburg, komen uit op DVD. Je kunt deze voor € 10,bestellen via bem450jaar@gmail.com. Alvast veel
kijkplezier gewenst! Geïnterviewd zijn: Cees van der
Velden, Jo Laan, Trijnie van der Oord, Louwra van de
Velde, Siem Bakker, Jan de Vet, historicus Peter van den
Berg en molenaar van de Geestmolen Piet Kuiper.

Het winnende duo, Sylvia en Adrie Kaptein.

De vrijwilligers, die onder aanvoering van Ellen Koopman
en José Lankhorst het toernooi mogelijk maakten, kregen
als dank voor hun inzet de originele BEM-mok uitgereikt.

Stukje Peil de Polder
Filmer Maarten Waardenburg in actie tijdens ‘Peil de
Polder’

Een foto van kunstschilder Stefano Ariu (gemaakt door
Ronald Eikelenboom van Artiance) brengt nog een klein
stukje Peil de Polder terug.

Volop strijd om BEM-tennisbokaal
Met wat inmiddels een typisch BEM-weertje mag heten,
een grijze lucht met daaruit af en toe wat spatten, werd
er afgelopen zondag door maar liefst 72 tennisspelers en speelsters in een mix-toernooi enthousiast gestreden om
de BEM-bokaal op tenniscomplex De Bosmolen van TC
Alkmaar. Wedstrijden soms op het scherpst van de snede,
maar door een strakke toernooileiding verliep alles
perfect. Toen uiteindelijk iedereen om 17.00 uur - nét
voor de echte bui - binnen was konden de prijzen worden
verdeeld. Winnaars werden Sylvia en Adrie Kaptein uit
Egmond aan den Hoef. Zij gingen er met de prestigieuze
BEM-bokaal vandoor. Adrie en Sylvia van harte
gefeliciteerd met jullie prijs en prestatie!
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