De Oude Kwekerij, locatie
Jan van Scorelkade,
Alkmaar
Alléén op vrijdag en
zaterdag: groep 7 en 8 van
de Nicolaas Beetsschool
gaan windmolentjes maken
i.s.m. “maak maar raak”.
Tevens is er een workshop van “muziek met de wind”.
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De Batavier, Bergerweg
100 , Alkmaar
2
Expositie van portret en
landschapschilder Ed
Dekker en autodidact
Detmer Gastman , die zijn
stillevens en landschappen
op doek toont. De op film
vastgelegde verhalen, verteld door Piet Kuiper, Siem Bakker,
Peter van de Berg, Jo Laan, Louwra van de Velde, Trijnie van
der Oord, Cor van der Velden en Jan de Vet worden in de
naastgelegen zaal vertoont.
Bed & Breakfast “De
Bommelhoeve” van
de fam. van der Kaay,
Groeneweg 48, Bergen
Karin Aulbers exposeert
met haar bronzen beelden
(website www.karinaulbers.
nl) , Frans Rosweide met
zijn schilderijen (website
www.ros-art.nl) en edelsmid Klaas-Jan Stammis toont zijn
handgemaakte sieraden (website stammisedelsmid.nl)
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Burgers dieren hotel
Egmond, Hoeverweg 27
Egmond aan den Hoef
Diverse schilders uit
binnen- en buitenland
exposeren hun werk
hier, gemaakt tijdens
het schildersfestival van
Gallery PR-2 in Huize Glory.(website: www.gallery-pr2.eu).
Deze dagen zijn de schilders Natalia Dik, Anna Pavlova, Peter
Altena, Wietze Dorsman en Rob Jacobs plein-air aan het werk
in de omgeving van Burgers dieren hotel.
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Galerie De Kapberg,
Slotweg 17,
Egmond aan den Hoef
U kunt hier de lopende
expositie bezichtigen
van: Lisanne Sloots –
tekeningen, Daphne
Brasser – viltpatronen, Thijn Westerman – sieraden, en Suus
Kooijman - schilderijen.
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kB
IPABO) en
Een initatief van Rob Komen, Sjaak
Bos ((IPABO)
BEM450. Bewoners met hun kopje ‘om een koppie’ bij
de IPABO. Deze kopjes zijn verwerkt in het kunstwerk

Hoeve Overslot , Slotweg 42 ,
Egmond aan den Hoef
Tentoonstelling over de Egmondse School van George
Hitchcock & Gari Melchers
en de schilder
Frits de Nooijer (website
www.fritsdenooijer.nl).
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Fam. F.J. van de Pol,
Hoeverweg 8a,
Egmond aan den Hoef.
Op deze locatie werkt en
exposeert de Artiance
beeldhouwgroep van Louis
Paul. Tevens tonen Vincent
Schotvanger – beeldhouwer in steen/hout, Kees Oosterbaan
met het object “Honden aan de Lijn”, Wil Dolfin – schilder en
Sonia de Wit-Cavaverde – abstract en figuratief schilder hun
werk.

Familie P.W. van Kesteren,
Hoeverweg 10,
Egmond aan den Hoef
Marinus Klap (website: www.
marinusklap.nl) en Wilma
Hoebee (website: www.wilmahoebee.nl), tonen beiden hun
beeldhouwwerk.

Fam. L. van Leeuwen,
Egmondermeer 2,
Egmond aan den Hoef
Laat u verrassen door:
Annet Kueter met keramiek en beelden, Yvonne
Goudsblom met schilderijen en beelden (website:
www.yvonnegoudsblom.nl), Theo Nedermeijer met schilderijen. Frans Rol en Max Hofer met horo kunst (website: www.horokunst.blogspot.com), Pike Räsänen met
houtskooltekeningen en Esther de Vries met schilderijen
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Fam M. Waardenburg,
Egmondermeer 3,
Egmond aan den Hoef
Greethe van Dijk en Marianne de Geus (zij werkt met
krijt, pastel en acryl), tonen
hier beiden hun schilderijen.

Fam. C.J.Rus,
Egmondermeer 9 ,
Egmond aan den Hoef
Hier kunt u alle disciplines
onder 1 dak bewonderen.
Chris Rodenburg (website:
www.crood.nl), Dirk Aart
Rodenburg (website: www.
ruimte-in-vorm.nl) en Elsje Dekker (website: www.ietsvanels.
nl), allen met gemengde techniek. Fotografie van het Fotocafé
Artiance met Nico Hoek, Dick Riesmeijer, Ronald Eikelenboom,
Arie de Wit, Dick Keuning en Henry en Joke Ningen (website:
www.ningenfotografie.com). Stefano Ariu, schilder van landschappen, terrassen, koeien en mensen.
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Winkel Centrum Hoefplan

Familie T. Lansbergen,
Hoeverweg 8,
Egmond aan den Hoef
De fotografie van Fotocafé
Artiance wordt verzorgd door
Gerda Reus, Annette van
Dijk-Leek, Harry van den
Idsert , Martin van den Berg,
en Wik Pijper. Tevens toont Marjolijn Pijper haar keramiek.
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Van Til, Groeneweg 42,
Alkmaar
Cursisten met een
verstandelijke beperking
laten, onder leiding van
hoofddocente Artiance Rita
Nanne, hun kustvogels zien.
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De Bosmolen,
Hoeverweg 35,
Egmond aan den Hoef
Hier toont Esther Le Belle
haar buitenkunst.
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Fam. J. N.Kraakman,
Egmondermeer 12,
Egmond aan den Hoef
Presentatie poldergrafie van
Menno Hoope (website: www.
studiohoope.nl). Erwin Zwiers
, design
(website: www.erwinzwiers.nl). Jan Groenink, Kees Oosterbaan,
Vronie Achenbach en Gerard Koopen zijn verantwoordelijk voor
de fotografie van fotocafé Artiance.
Fam.C.P.G.Louwe,
Egmondermeer 14,
Egmond aan den Hoef
De Tintoretto schilder van
landschappen in acryl/aquarel
Gerard Melker en Mariette
Petersen tonen hun werk .
Tevens exposeren de cursisten
en docenten van IBIS atelier hun werken. Ingerid Opstelten met
‘Plastic Publiek’ (website: www.ingerid-opstelten.nl), Rob Komen
exposeert met verschillende disciplines
(website www.robkomen.nl), Esther Lebelle met gemengde techniek en Karin Metz exposeert haar foto’s.
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De Geestmolen van
Piet Kuiper, Hoeverpad 13,
Alkmaar
Polderschilder Jan Stam
exposeert zijn werk in de
molen. De Boerderij Stichting en Molenstichting
Alkmaar & Omstreken
hebben op deze locatie een informatiestand (website: www.
boerderijenstichting.nl en www.molenstichtingalkmaar.nl).
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Volkstuinen
De Kromme Sloot,
Olympiaweg , Alkmaar
Verschillende kunstenaars
van het volkstuinencomplex de Kromme Sloot
laten hier hun werk zien.
Alleen op zaterdag en
zondag te bezoeken. Het insectenhotel en de heemtuin
zijn ook opengesteld.
Fam H. Goosen,
19
Egmondermeer 18, Egmond
aan den Hoef
Hier kunt u de werken
zien van de landschap- en
portretschilders Gerard Groot
en Jan Giling.
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Dit jaar bestaan de Bergermeer en de
Egmondermeer 450 jaar. De Polders
behoren tot de oudste (grootschalige)
droogmakerijen
van
Nederland.
Grote delen van de polders zijn sinds
de drooglegging woon- en werk- en
leefgebied geworden van stedelingen.
Denk maar eens aan de Alkmaarse
wijken de “Bergermeer” en “De Hoef ”.
En waaraan denkt u als u de namen
hoort zoals de Egmonderhout, de
Bergerweg en de Meerweg? Namen die
een verband leggen met vroeger tijden
, maar ook de verbinding zijn naar het
prachtige buitengebied. Plaatselijke
en regionale schilders, beeldhouwers,
fotografen en ontwerpers laten hun
werk zien in een natuurlijke, landelijke
omgeving: in een boerderij of op het erf,
in een schuur of in de tuin op 19 locaties.

MET DANK AAN ONZE SPONSOREN:

Op vrijdag 29 mei van 13:00 uur tot 17:00 uur, zaterdag
30 mei van 11:00 tot 17:00 uur en op
zondag 31 mei van 11:00 tot 17:00 uur.
U bent van harte welkom

Omdat de parkeergelegenheid beperkt
is adviseren wij u: Kom vooral op de
fiets! De smalle polderweggetjes lenen
zich niet voor intensief auto verkeer!
Auto’s kunt u het beste parkeren op de daarvoor
aangewezen parkeerterreinen. Deze staan
duidelijk aangegeven op de plattegrond in de
folder, evenals de centrale koffiepunten.
Op plaatsen waar de verkeersstromen in
goede banen geleid dienen te worden zullen
verkeersregelaars actief zijn.
Volg vooral hun adviezen op!

Wordt vrienden van de BEM, volg ons via Facebook en
meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie en het totale jaarprogramma staat op
onze website. Hier is ook deze folder te downloaden.
www.BEM450.nl

