N
N
‘Boeren,
burgers en buitenlui’,

Kom in Alkmaar
in het heden kennismaken
met onze dorpsomroeper uit
het verleden in de toekomstige
Chocolade-experience. Jan Geert de Eerste,
dorpsomroeper uit De Rijp, vertelt je meer
over de Ringersfabriek en wat je hier op
Open Monumentendag kunt beleven.

dat was van oudsher de uitroep
waarmee de stadsomroeper
de aandacht van het publiek trok. Met die
drie begrippen was in feite iedereen genoemd:
de bewoners van stad en land plus rondtrekkende
REGIO
W
mensen zonder vaste woonplaats. Het thema
ALKMAAR
verbindt niet alleen de verschillende
soorten bewoners en mensen met een
Kijk voor alle open monumenten en
reizend bestaan, maar ook de
activiteiten in regio Alkmaar op
uiteenlopende historische
www.openmonumentendag.nl.
perioden met het nu
TIPS
en de toekomst.
Tips
Gemeente Alkmaar
TIP
gemeenten Bergen en Heiloo
- Het stadhuis en de zes
Heerhugowaard
- Buitengewoon locatietheater van Karavaan
pittoreske hofjes in het
Opnieuw klinkt in Heerhugowaard
Z
met de voorstelling 'Bleekneusjes' in het
historische centrum van Alkmaar
‘Iedereen luisteren!’, maar nu zijn het niet
monumentale Huize Glory te Bergen aan Zee
de dorpsomroepers, maar dichters die
- Bekijk de onderkomens van boeren, burgers
- Het beroemde Huis met de(Spaanse) Kogel
dit roepen. Bij twaalf geselecteerde
en buitenlui tijdens een begeleide wandeling
monumenten, o.a. stolpboerderij de
langs stolpen en buitenplaatsen.
- De 17de-eeuwse raadhuizen
Leeuwenhof, staan tussen 13.30 en 15.30
Start: boerderij Nijenburg
in de dorpen Graft,
uur dichters die hun poëzie
te Heiloo.
De Rijp en Grootschermer
voordragen.
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Stolpboerderij
De Leeuwenhof

RINGERSFABRIEK

HEERHUGOWAARD

1

BERGEN AAN ZEE

RUINEKERK

RINGERSFABRIEK

Raadhuisstraat 1,
Bergen

Stolpboerderij
De Leeuwenhof

Noorderkade 100-157,
Alkmaar
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Ook voor
koffie met lekkers

Middenweg 22,
Heerhugowaard

Ook voor
koffie & lunch
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CULTUURKOEPEL
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Ook voor
koffie met lekkers

OTERLEEK
MUSEUMMOLEN
SCHERMER

MUSEUMMOLEN
SCHERMER

EGMOND AAN ZEE

CULTUURKOEPEL
Kennemerstraatweg 464,
Heiloo
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RUSTENBURG

Noordervaart 2,
Schermerhorn

OMVAL

Ook voor
koffie met lekkers

Ook voor
koffie & lunch

4

SCHERMERHORN
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CONNECTING

FOOD

RECYCLING

WATER
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RUINEKERK

Toen, nu & toekomst

Wist je dat Bergen een echt Mirakel heeft
gekend? Dit wonder vond plaats in 1422 in de
dorpskerk die stond op de plek van de huidige
Ruïnekerk. Zeewater zou veranderd zijn in het
bloed van Christus. Als gevolg hiervan
veranderde Bergen in een bedevaartsoort en werd
de dorpskerk vervangen door een driebeukige
hallenkerk, destijds een van de grootste kerken
van Holland. De naam Ruïnekerk ontstond
na 1573 toen de kerk door de geuzen werd
geplunderd en in brand gestoken. De kerk heeft
het ook na de Tachtigjarige Oorlog nog vaak
zwaar te voorduren gehad, maar werd ook
meerdere malen (deels) gerestaureerd.
Mede dankzij bijdragen van de provincie
Noord-Holland zijn de reparaties aan de
buitenmuren dit jaar afgerond en zorgen deze
ervoor dat de Ruïnekerk nog steeds het stralende
middelpunt van Bergen is.
Programma 9 september
Connecting belevenis
In kerken komen we samen, wordt er gepreekt
en gezongen, gebeden en gevierd. De manier
waarop we dit doen verandert echter met de tijd.
Probeer zelf oude technieken in nieuwe jasjes
uit: schuif aan in het Lettercafé voor een
workshop kalligraferen en handlettering.
Verwonder je over de expositie ‘Tools of belief’
van Anoushka van Velzen en zing liedjes op maat
met de live zangeres. Maar let op wat je zegt…
Voor je het weet zie je jouw spreuken terug in
mooie gedichtjes en versjes.
En verder
Laat je verrassen door het verhaal achter het
klokkenspel of kom meer te weten over het
prachtige kerkorgel tijdens de rondleidingen
door de Ruïnekerk.

RINGERSFABRIEK

Toen, nu & toekomst

Beeldbepalend voor het centrum van Alkmaar:
de Ringersfabriek aan de Noorderkade.
Dit industriële monument werd gebouwd in
1920 naar een ontwerp van vader Ringers. In het
robuust bakstenen bedrijfspand met betonnen
details vestigde de broers Hendrik en Theo
Ringers hun ‘fabriek van fijne chocolade en
bonbons’. Een bedrijf dat in de jaren 50 meer
dan 1500 soorten bonbons produceerde!
De concurrentie van goedkopere massaproductie
betekende in 1972 het einde van de chocoladefabriek. Meubelhandel Klercq nam de fabriek
over en gaf het een omhulsel van aluminium
platen. De provincie vindt het belangrijk dat
industrieel erfgoed in ere wordt hersteld.
Inmiddels is het gebouw weer ‘uitgepakt’ en is de
renovatie gestart. Vanaf 2018 zal de zoete geur
van gebrande cacao de fabriekshallen weer
vullen, maar jij kunt je nu al even
onderdompelen in de wereld van chocola!
Programma 9 september
Food belevenis
We eten het liefst met al onze zintuigen: het
gevoel, het plaatje, de geur, de smaak, zelfs de
klank speelt een rol bij eten. Ringersfabriek biedt
een eetbelevenis met verhalen uit het verleden.
Kom experimenteren met chocolade, eet op de
maat van de muziek, speel food memory of haal
een chocoladetatoeage.
En verder
Let op dorpsomroeper Jan Geert de Eerste, hij
vertelt je vandaag precies wat er in de Ringersfabriek te doen is en waar je wanneer moet zijn.
Onder andere unieke rondleidingen door het
gebouw en beoefenen van oude ambachten op
de historische markt.

Stolpboerderij
De Leeuwenhof

MUSEUMMOLEN
SCHERMER

CULTUURKOEPEL

Toen, nu & toekomst

Toen, nu & toekomst

Toen, nu & toekomst

Programma 9 september
Recycling belevenis
Een duurzame toekomst begint bij jezelf.
Hergebruiken is één van de makkelijkste
manieren om jouw steentje bij te dragen. Maak je
eigen miniatuurkunstwerk, zoals je eigen stolp
van gerecyclede materialen. Proef de herbestemde lekkernijen bij de Future of Food Bar en
snuffel op de tweedehandsmarkt naar die ene
goede vondst. En dit doe je natuurlijk in een
prachtig herbestemde, oftewel op een nieuwe
manier in gebruik genomen, stolpboerderij.

Programma 9 september
Water belevenis
Water is natuurlijk een eerste levensbehoefte,
maar water kan ook onze vijand zijn. Daarom
bouwen we dijken en molens ter bescherming
van onszelf. Met water kunnen we ons ook
uitstekend vermaken. Kom experimenteren in
het mobiele Waterlab en ervaar de kracht van
water. Voor jong en oud met verhalen over de
drooglegging en de rol van de molens.

Programma 9 september
Robot belevenis
De cultuurkoepel brengt tijdens Toekomst van Toen
technologie en biologie samen. De verhouding
tussen mens en techniek is door de eeuwen heen
altijd spannend geweest. Van elektroshocktherapie
in de kelder van Willibrordus, het tegenwoordige
depot van Museum Dolhuys te Haarlem, tot een
ontmoeting met humanoid Robot Nao in de
Cultuurkoepel. Nao stelt je vragen over het
monument. Vind jij de antwoorden terug?

Aan een mooie lange polderweg in Heerhugowaard staat de monumentale stolpboerderij
De Leeuwenhof. Gebouwd in 1633 als heerschapswoning en boerenbedrijf, maar anno 2017 een
zorghuis en daarmee een goed voorbeeld van
herbestemming van boerderijen. De stolp is de
op één na oudste stolp in Heerhugowaard en
heeft ook na de grondige verbouwing zijn
historische buitenkant behouden. Ook binnen
zijn veel monumentale elementen bewaard
gebleven. Het oude woongedeelte, waar je ook
het kenmerkende vierkant goed ziet, is zeker het
bezichtigen waard.

En verder
Laat je rondleiden door de stolpboerderij en
verbaas je over het resultaat van de ingrijpende
renovatie. De fotopresentatie van het renovatieproces sluit hier mooi bij aan. Tussen 13.30 en
15.30 uur is het woord aan de dichters van
‘Schrijvenswaard’.

Z

Je ziet deze oer-Hollandse iconen al van verre
staan! Het zijn de drie bekendste molens van het
Schermer Molencomplex, waarvan de middelste
is ingericht als Museummolen. De Schermerpolder, waar deze molens staan, was tot aan 1633 een
meer van ruim vier meter diep. Tussen 1633 en
1635 werd dit meer drooggemalen door tweeënvijftig poldermolens. Een uniek staaltje watermanagement uit de Gouden Eeuw welke het
beschermen waard is. Daarom draagt de
provincie bij aan de bescherming van de NoordHollandsche Molens. Deze Museummolen is één
van de overgebleven poldermolens en je kunt
hem van onder tot boven bezichtigen. En nu na
400 jaar werkt hij nog steeds!

En verder
Klim in de nok van de molen tijdens een
rondleiding en kom alles te weten over hoe het
leven in en om de molen er vroeger uit zag.
Bekijk de fotopresentatie die goed laat zien hoe
de molens de afgelopen jaren zijn gerenoveerd.
De Museummolen is tijdens
Open Monumentendag gratis toegankelijk.

Vanaf de A9 en vanuit de trein is hij niet te missen:
de Cultuurkoepel domineert het landschap tussen
Uitgeest en Alkmaar. In 1940 opende de katholieke
psychiatrische inrichting van de congregatie
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
inclusief de Willibrordus Kapel, haar deuren.
Op het terrein wordt ook nu nog verpleging en
verzorging geboden aan psychiatrische cliënten,
maar daarnaast zijn in het voormalig hoofdgebouw
honderd bedrijven gevestigd. De Willibrordus
Kapel staat tegenwoordig bekend als Cultuurkoepel
en de imposante zaal is het podium voor muziek,
literatuur, theater, dans en beeldende kunst.
Een goed voorbeeld van een geslaagde herbestemming van een monument.

En verder
Wanneer u in de cultuurkoepel bent, mag u de
veertien muurschilderingen van Thé Lau over de
kruisweg van Jezus niet missen. Uitgebreid
stilstaan bij het prachtige glas-in-lood doet u met
een audiotour, maar ook de rondleiders kunnen u
hier alles over vertellen. De clienten van GGZ
Noord-Holland-Noord maken in de Keuken met
Karakter iets lekkers voor u klaar terwijl u geniet
van het orgelspel. Je komt hier tijd te kort, want ook
op het landgoed Willibrordus is er vandaag veel te
doen.

9 september 2017
10.00 - 17.00 uur
(toegang gratis)

Programmakaart
Verleden, heden en toekomst
komen deze Open Monumentendag
samen op vijf markante plekken
in de regio Alkmaar.

Regio Alkmaar
Toekomst van Toen is een project van
Denk | Trend | Event Buro Zorro dat
wordt mogelijk gemaakt door
provincie Noord-Holland.

Monumentaal Noord-Holland
Nu en toen in de toekomst

‘Boeren, Burgers en Buitenlui!’,
zodra de dorps- of stadsomroeper
dit riep, was er wat te beleven…
‘KomT DAT zien!’.
De 21ste eeuw is de eeuw van het
beleven. Beleven gaat over prikkelen,
ervaren en meedoen. Toekomst van Toen brengt
monumenten tot leven en laat
JE het heden, verleden en de toekomst
ontdekken, proeven en zien; oftewel beleven.
Provincie Noord-Holland is trots op haar
monumenten en hecht veel waarde aan de
betekenis in het verleden, het heden en de
toekomst van deze iconen. De provincie laat
daarom tijdens Toekomst van Toen graag zien
hoe monumenten die in de afgelopen jaren
subsidie hebben ontvangen zijn gerestaureerd,
gerenoveerd, en/of een herbestemming
hebben gekregen.

