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Beste leden van het Platform Polder Heerhugowaard/Poldermuseum. In dit september bulletin berichten we u over de ontwikkelingen en de voortgang van onze vereniging.
Openingsweekeind groot succes.
Allereerst kunnen we melden dat het openingsweekeind op 8 en 9 juni een groot succes was. Het vernieuwde Poldermuseum, een zeer belangrijk onderdeel binnen
het gebouw, werd met
veel enthousiasme door
het publiek ontvangen.
Vooral de film over de
geschiedenis van de Polder Heerhugowaard had
veel belangstelling en
applaus. De tentoonstellingen was weliswaar voor een deel nog
‘under construction’
maar was zeker aantrekkelijk om te bezichtigen.
Optreden
Verschillende muziekgroepen hebben opgetreden:
een opleidingskoor, enkele violistes van muziekschool Cool en enkele pop -, folk- en jazzbandjes. Er
was een kunstmarkt m.m.v. de Kunstkerk en Hak’79,

een medewerker van de Raphaelstichting demonstreerde door de bewoners zelfgemaakte muziekinstrumenten en Stichting Esdégé Reigersdaal presenteerde eigengemaakte producten. Het was gezellig
druk en de activiteiten waren een voorbode van wat
er allemaal mogelijk is in en bij “Het Oude Gemaal”.

“Vrienden van het Poldermuseum”
De Pomp
Het inpandige café “De Pomp” is inmiddels volop in
bedrijf en verzorgt horeca, botenverhuur en boottochten. Mede door de aanwezigheid van dit café is
het mogelijk geworden om de openingstijden van
het museum te verruimen: zijn we nu 7 dagen in
week van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Evenementencommissie Dit weekeind was georganiseerd door afgevaardigden van Stichting Den Huygen Dijck en het Platform Polder Heerhugowaard die
zich hebben verenigd in een evenementencommissie. Deze commissie gaat door met de organisatie
van museale-, culturele en recreatieve evenementen
en is nu bezig om een begin te maken met een programmering daarvoor. Eén van de doelstellingen is
‘talent uit de polder’ een podium te bieden.
Externe contacten We hebben inmiddels contact gezocht met Gerlof Kloosterman en Margriet van
Scheppingen van de Gemeente Heerhugowaard en
met muziekschool Cool voor overleg en advies. De
wethouder John Does met culturele activiteiten in
zijn portefeuille is geïnformeerd en er komt een ontmoeting met hem. Muziekschool Cool ziet “Het
Oude Gemaal” ook als een uitgelezen plaats waar
voorspeelavonden en concerten kunnen worden gegeven. Daarnaast loopt er bij de muziekschool een
project ‘jong talent’. Dat initiatief sluit weer aan bij
één van de doelstellingen van de evenementen-commissie. Eind september hebben we een gesprek gepland met de organisator van Holland Music Sessions om te bezien wat wij voor elkaar kunnen betekenen/ kunnen samenwerken. We vinden het ook belangrijk dat vooral jongeren “Het Oude Gemaal” in
de toekomst weten te vinden en dat het een fijne
plek is om te musiceren of anderszins op te treden.
Te exposeren en kennis te nemen van de historie
van Heerhugowaard. Daarom is er ook een afspraak
gemaakt met de organisatoren van “Podium onder
de Boom”, die zich eveneens richten op deze doelgroep. Ook scholen weten “Het Oude Gemaal” te
vinden.
Begin programmering Inmiddels zijn door ons ook
verschillende muziekgroepen benaderd en personen
die lezingen kunnen geven en is er een begin gemaakt met een programma, waarbij ook plaats is
voor: exposities, lezingen, theater, literair café en

dergelijke. Uiteraard blijft er zoals voorheen al
plaatsvond, de mogelijkheid om een huwelijksvoltrekking te laten plaatsvinden in Het Oude Gemaal.
40 jarig bestaan Poldermuseum
Volgend jaar bestaat “Het Oude Gemaal” 40 jaar.
Het plan is om dan flink uit te pakken en weer een
bijzonder aantrekkelijk weekend (of meer) te organiseren voor de bezoekers.

Polder Heerhugowaard heeft zijn eigen website
www.platformpolderheerhugowaard.nl met specifieke, actuele verenigingsinformatie voor leden en
donateurs. Hierop kan men zich aanmelden als
“Vrienden van het Poldermuseum”, door lidmaatschap of donateur van Platform Polder Heerhugowaard. ledenadministratie@platformpolderheerhugowaard.nl

Rabo Clubkas Campagne en Sponsorfietstocht
Stichting NUT. Rabo Clubkas Campagne en Sponsorfietstocht Stichting NUT. Zowel stichting Den Huygen
Dijck als Platform Polder Heerhugowaard namen
deel aan beide activiteiten voor het Poldermuseum.
Hierbij hebben wij veel steun gekregen van onze leden en donateurs. Voor de Rabo Clubkas Campagne
is veel gestemd op het Poldermuseum en weliswaar
minder op Platform Polder Heerhugowaard. Gezamenlijk is een bedrag bijeen gebracht van €
1.689,11. Met de sponsorfietstocht van stichting
NUT fietsten een grote groep mee. Het enthousiasme om mee te doen was groot, maar het was bovenal gezellig en dit bracht ook nog eens € 300,- per
groep op. Wij danken iedereen, die hier een bijdrage
aan heeft geleverd en wij kijken alweer uit naar volgend jaar om erbij te kunnen zijn.
Monumentendag Op 8 en 9 september zijn de Nationale Monumentendagen. Deze dagen is het museum gratis toegankelijk en om een bezoek aantrekkelijker te maken én aan onze doelstelling te werken, hebben we voor zowel de zaterdag als de zondag muzikale optredens kunnen organiseren.
De heer Kraakman van café “De Pomp” zal tijdens
deze dagen een vaarverbinding verzorgen tussen de
Westdijk en “Het Oude Gemaal”. Dat weekeind is
het begin van een hopelijk leuk en interessant seizoen. Kortom, veel ideeën en plannen om bezoekers
te laten genieten van recreatie, cultuur en historie.
U bent van harte uitgenodigd!
Websites en communicatie.
De communicatie is voor het goed functioneren van
de Stichting en de Vereniging zeer belangrijk. Leden
en donateurs moeten duidelijk weten hoe de vork in
de steel zit. Nieuwsbrieven worden rondgebracht
door vrijwilligers o.l.v. Wim Groot, maar het is beter
dit per email te doen. Daarnaast staat actuele informatie van de Stichting en de Vereniging op de websites. De samenwerking in het verstrekken van actuele
informatie gaan wij verbeteren. Het Oude Gemaal
Heerhugowaard is daarin leidend. De website
www.hetoudegemaalheerhugowaard.nl staat onder
de regie van Stichting Den Huygen Dijck, die ook het
Poldermuseum exploiteert. De website van Platform
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