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Stad en land samen om een koppie
Meer dan 150 mensen waren vrijdag 6 maart naar de
Rabozaal van Hogeschool InHolland gekomen om de
presentatie van het programma om het 450-jarig bestaan
van de Egmondermeer- en Bergermeerpolder te vieren bij
te wonen. Met de woorden “We willen verbinden en
ontmoeten”, begon Kees Kraakman, voorzitter van
Stichting BEM450, zijn presentatie.
In dat kader hadden de Alkmaarse wethouders Anjo van
der Ven van culuur en Elly Konijn van onderwijs even
tevoren in winkelcentrum De Hoef het kunstwerk ‘Om
een koppie’ onthuld. Het kunstwerk van 450 kopjes,
gemaakt door kunstenaar Rob Komen in nauwe
samenwerking met studenten van Hogeschool Ipabo,
basisschoolleerlingen en wijkbewoners maakt het laatste
weekend van mei deel uit van de kunst- en cultuurroute
‘Peil de Polder’. “Een mooi voorbeeld van verbinden en
ontmoeten”, aldus Kraakman. “En dat is wat we
gedurende ons jubileumjaar willen gaan doen.”

•

www.facebook.com/bem450jaar

Uiteindelijk maakte Kraakman het feestprogramma vol
met verrassende activiteiten en evenementen in en om
de polders bekend. “In de periode van maart tot oktober
is er van alles te beleven in de polders, variërend van
wandelingen, muziekoptredens langs de Hoevervaart, een
trekschuitentrekwedstrijd tijdens het Hoeverdorpsfeest in
juni en een Midzomerfestijn met oude
landbouwvoertuigen, streekproducten en nog veel meer.
Op korte termijn zijn zeker aan te raden de ‘Toer de Boer’
op 25 april, wanneer dertien agrarische bedrijven open
dag houden, en de kunst- en cultuurroute ‘Peil de Polder’
van 29 tot en met 31 mei. Het polderlandschap is een
inspiratie voor veel kunstenaars, dus dat gaat
ongetwijfeld hele mooie dingen opleveren. Tot 1 april kan
iedereen die zich geïnspireerd voelt door de polder nog
een verhaal of gedicht inzenden voor de verhalen- en
gedichten-wedstrijd die deel uitmaakt van het
kunstweekend. We nodigen iedereen met herinneringen
aan het polderleven daar van harte voor uit.”

De dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Holland
Noorderkwartier Luc Kohsiek, burgemeester Hans
Romeyn van Heiloo, loco-burgemeester Rob Zeeman van
Bergen en burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar
verrichtten aan het eind van de middag de officiële
openingshandeling, waarna er door alle aanwezigen
geproost kon worden op de start van het jubileumjaar.
Alle activiteiten zijn terug te vinden op www.bem450.nl
en op www.facebook.nl/bem450jaar
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Herdenkingsdienst
‘Daar waar je woont’
Op zondag 19 april wordt in het kader van de herdenking
van 450 jaar Berger- en Egmondermeer een
oecumenische woorddienst gehouden. In deze
herdenkingsdienst staan we onder de titel ‘Daar waar je
woont’ stil bij het wonen, werken en leven in de polders.
Met herinneringen, verhalen, meditatieve momenten,
gedichten en liederen van oude en nieuwe
polderbewoners zoeken we naar verdieping. Daarbij
wordt voor een toepasselijke aankleding van de ruimte
gezorgd. Voorganger is kapelaan Jeroen de Wit. De
muzikale begeleiding is van de groep Foursome. De dienst
vindt plaats op zondag 19 april om 15.00 uur in de Pius-X
kerk, hoek Hobbemalaan/ Blanckerhoffweg in Alkmaar.
Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid voor
ontmoeting. Toegangskaarten zijn aan te vragen via
bem450jaar@gmail.com Ook hier geldt wees snel, want
vol is vol!

Prup ontmaskerd!

En of je het nou wilt of niet, twee generaties later viel dat
ook mij als kleinzoon ten deel!”. De gewonnen schelpen
overigens werden in kalkovens verwerkt tot
bouwmateriaal. In de Egmondermeer hebben kalkovens
gestaan aan de Hoevervaart, aan het meest noordelijke
eind van de Kromme Hogedijk in Egmond aan den Hoef,
bij wat later de boerenplaats was van Jaap ‘de Ket’.

Polderen
Op 18 maart zijn er weer Waterschapsverkiezingen,
democratisch verkiezingen voor het algemeen bestuur
van het Hoogheemraadschap, dat in ons gebied de
waterhuishouding regelt. Die verkiezingen hebben een
lange voorgeschiedenis. Zo rond het jaar 1200 sloegen
inwoners van naburige dorpen immers al de handen
ineen bij het gevecht tegen de grote vijand het water. Ze
werkten nauw samen bij de aanleg van dijken en
(water)wegen. Ook wezen ze samen het bestuur aan van
hun eigen kleinschalige waterschap, dat op basis van
overleg en overeenstemming de koers bepaalde. Polderen
dus! Zo waren ook de zelfstandige polderbesturen van de
Berger- en de Egmondermeer, die van 1565 tot 1973
hebben bestaan, vroege voorlopers van ons huidige
democratisch bestel. Inmiddels opgeschaald tot NoordHolland boven het Noordzeekanaal, kiezen de inwoners
van het gebied op 18 maart de hoofdingelanden voor
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze
hoofdingelanden, kiezen op hun beurt uit hun midden het
dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en
hoogheemraden. Samen houden zij het droog!

Diverse reacties kwamen er op het artikel over de
bijnamen in de vorige nieuwsbrief. Uiteraard Piet Kuiper,
die de naam Prup direct herkende, maar ook Christine
Schuijt: “Kees Prup was natuurlijk jarenlang mijn
buurjongen, zoon van ‘Lange’ Niek Kraakman”. Het is dus
de bijnaam van onze voorzitter Kees Kraakman. Kees op
de man af gevraagd hoe dat zo is gekomen, vertelt het
volgende: “Ik kreeg de bijnaam over van mijn opa aan
moeders kant Jaap Veldt, geboren op het Stet in Bakkum.
Of beter, eigenlijk van mijn overgrootvader, die begin
vorige eeuw schelpenvisser was. Hij trok er ’s morgens
vaak in alle vroegte al op uit naar het strand om schelpen
te vissen. Als hij dan terugkwam met zijn paard en
schelpenkar volgestouwd met schelpen, en andere
tegemoetkomende schelpenvissers informeerden of er
veel schelpen waren aangespoeld, zei hij om ze een oog
uit te steken dat er nog maar ’n pruppie’ lag; Westfries
voor ‘een beetje’ !. Nadat hij jong overleed en mijn opa
als oudste voor het gezin eveneens als schelpenvisser de
kost moest verdienen, werd ook hij de Prup genoemd.
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Toer de Boer

Trekschuitentrekkers gezocht!

Altijd al willen weten hoe bollen geteeld worden of wat
een loonwerker doet? Hoe de dag van een veehouder er
uit ziet of wat een zorgboerderij nou eigenlijk is? Kom dan
25 april naar de Toer de Boer. Tien agrarische bedrijven in
de driehoek Heiloo, Egmond, Bergen openen die dag hun
deuren voor het publiek. Kom kennismaken met de
geheimen van de teelt en verwerking van bloembollen.
Ook is te zien hoe bloembollen bewaard en behandeld
worden door middel van klimaatbeheersing. De kwekers
zijn zelf aanwezig en dus kunnen de bezoekers alles
vragen wat ze altijd al wilden weten.

In de junimaand vinden de nodige sportieve BEMactiviteiten plaats. Uniek wordt in ieder geval het
strijdtoneel dat op zondagmiddag 14 juni op een gedeelte
van de Hoevervaart vlak bij Egmond aan den Hoef
losbarst, namelijk een trekschuitentrekwedstrijd.

Bij het loonwerkbedrijf kan men zien met welke
apparatuur loonwerk en grondverzet wordt uitgevoerd.
Maar er is nog veel meer, want ook een veehouderij,
paardenstoeterij, boerencamping en zorgboerderij liggen
langs de route. En alle bedrijven bieden ‘iets extra’, zo is
er bij bloembollenbedrijf Van Schagen een waterlooprad
en kan iedereen bij het bedrijf van Jaap Kraakman terecht
voor een gratis boottochtje. Voor de culinaire liefhebbers
mag een bezoek aan geitenboerderij de Klompenhoeve
niet ontbreken. Na de rondleiding over het bedrijf kan
men in de boerderijwinkel terecht voor overheerlijke
geitenkaas, geitenijs en heerlijke honing van hun eigen
bijenvolk. Vanzelfsprekend vertellen ook zij graag over
hun werk en producten. En zo is er nog veel meer moois
te zien en te beleven op deze route door de polders. Kom
op de fiets en geniet van de ontluikende lente, lammetjes,
weidevogels en al het moois dat de polders te bieden
hebben. Speciaal voor de Toer de Boer route is een
prachtige folder uitgegeven die vanaf eind maart
verkrijgbaar is bij alle VVV-kantoren, bibliotheken,
gemeentehuizen en een groot aantal winkels in het
gebied. Ook is de route terug te vinden op de website
www.bem450.nl en wordt de folder als PDF bestand met
de nieuwsbrief meegestuurd als extra service aan onze
vrienden.

Dit sportieve evenement legt de verbinding tussen de
historie van deze vaart als drukke vaarroute en de vele
recreatieve activiteiten op het water van tegenwoordig.
De trekschuit van weleer wordt omgebouwd tot een
drijvend vlot van nu. Teams van zes personen gaan de
strijd met elkaar aan door met het vlot een afstand van
150 á 200 meter over de vaart zo snel mogelijk af te
leggen. Vier personen nemen daarbij op het vlot plaats en
twee trekkers op de dijk proberen het zo snel mogelijk
naar de finish te brengen. Natuurlijk gelden er strenge
spelregels, waarop wordt toegezien door een officiële
scheidsrechter. Hindernissen in het traject eisen de
groots mogelijke behendigheid van de deelnemers. Er
strijden steeds twee teams tegen elkaar. Middels een
afvalrace gaat uiteindelijk één team de eeuwige roem
verdienen. Moet je voorstellen … je naam verankerd in de
annalen van de Berger- en Egmondermeer!
Teams van zes personen (reserve teamleden zijn
natuurlijk toegestaan) kunnen nu al opgeven door zich
aan te melden bij Wietse Kraakman
(wietsekraakman515@hotmail.com).
Dit kunnen sportploegen, zwem- of waterpoloteams,
bedrijventeams, reddingsbrigades, vriendenteams,
familieteams, voetbalteams, burenteams of schoolteams
zijn. Leeftijd, mixteams, het maakt niet uit! Het gaat om
het plezier en de saamhorigheid die je tot een team
smeden.
De verdere details, zoals aanvangstijd, spelregels,
kledingvoorschriften en sluitingsdatum van inschrijving
volgen spoedig, maar wacht zeker niet te lang want bij
flinke belangstelling (en daar ziet het naar uit) hanteren
we een maximum aantal deelnemers. Vermeld bij je
aanmelding een (ludieke!) teamnaam en contactpersoon
met 06-nr .
De organisatie heeft er bijzonder veel zin in. Het belooft
een onvergetelijke zondagmiddag te worden. Dus zet 14
juni alvast in je agenda, formeer een team en ‘trek’ een
plan We zien elkaar dan!
Kees , Ton, Wietse en Nico Kraakman
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Per trein door de polder

Laat ze maar waaien

Iedereen rijdt wel eens over de Hoeverweg (N512), de
belangrijke verbindingsweg tussen Alkmaar en Egmond.
Nu een drukke verkeersader met tienduizenden
passanten per jaar. Vroeger een landelijk zandpad waar af
en toe een paard en wagen voorbij kwam. Vervoer van
vracht ging toen nog voornamelijk over het water, via de
Hoevervaart. Vanaf 1905 deed de vooruitgang zijn intrede
en werd Egmond aan Zee middels een stoomtram
verbonden met Alkmaar. De stoomtram deed goede
zaken.
Tijdens de openingsbijeenkomst van BEM 450 wees Jesse
van Dijl van het Historisch Archief Alkmaar de aanwezigen
ook op de stoomtram van Egmond aan Zee naar Alkmaar.
Vanaf Egmond aan Zee via de huidige Nieuwe
Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef reed de tram
vervolgens dwars door de Egmondermeer. In de
Egmondermeer was een stopplaats in de buurt van de
boerderijen midden in de polder, hier werd ten behoeve
van de bewoners alleen op verzoek gestopt. De kinderen
van de familie Hopman mochten bij slecht weer met de
tram naar school in Egmond aan den Hoef. Bij mooi weer
gingen ze gewoon lopend langs de trambaan, om de 12½
cent van het kaartje uit te sparen. Overigens kostte de
hele rit Egmond aan Zee-Alkmaar in 1915 30 cent in de
eerste klasse en 20 cent in de tweede klasse. Vanuit de
Egmondermeer vervolgde het tracé haar weg langs de
Geestmolen in het huidige Hoefplan om te eindigen bij
station Alkmaar. De lijn naar Egmond werd opgeheven in
1934, die naar Bergen bleef nog twintig jaar bestaan.
Bello is de enige bewaard gebleven locomotief uit die tijd.
Meer informatie en veel foto’s zijn te vinden op
www.poldersporen.nl.

Een 450-ste verjaardag verdient een eigen vlag! Op 6
maart ging de officiële BEM-vlag grif van de hand. We
hopen dat iedereen die BEM450 een warm hart toedraagt
de vlag gedurende dit jubileumjaar laat wapperen. Her en
der in de polder zijn ze al te zien. Vlaggen zijn op alle
BEM-evenementen 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!

Meer en Meer
Frits David Zeiler geeft donderdagavond 26 maart een
lezing in het Alkmaars Historisch Café over het 450-jarig
bestaan van de Egmonder- en Bergermeer polders.
De lezing vindt plaats in bibliotheek Kennemerwaard
Alkmaar, Gasthuisstraat 2 van 20.00 tot ongeveer 22.00
uur en een kaartje kost € 7,50 inclusief koffie/thee.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de bibliotheek. (aanmelden
via alkmaar@bknw.nl)

Inzending verhalenwedstrijd verlengd
Aarzel niet en schrijf je mooiste herinneringen aan de
polder op. Deze maand kan iedereen nog met de pen aan
de slag want de inzendtermijn is verlengd tot 1 april. Hoe
het werkt staat te lezen in het wedstrijdreglement op
ww.BEM450.nl/verhalenengedichtenwedstrijd.
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