Beemster
Light
Festival
1 t/m 20 december 2019
Dit jaar is een bijzonder jaar omdat Droogmakerij de Beemster 20 jaar op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat! Dit vieren we het hele jaar door, maar het hoogtepunt is het VISIT Beemster Light
Festival dat van 1 tot en met 20 december 2019, wordt georganiseerd.
Tijdens dit festival wordt De Beemster en haar kernen 20 dagen lang in de spotlights gezet. Het
thema is ‘Verbinding in 20 jaar Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’. Iedereen in De Beemster
kan en mag een bijdrage leveren aan en genieten van het festival. Alleen of samen met je buren of
vrienden of samen met anderen in een (buurt)vereniging. Op allerlei manieren wordt dit
evenement ingezet, waarbij licht als kunstobject & verbinder wordt gebruikt.

Denk, help & vier het mee!
We willen ons uitzonderlijk werelderfgoed doorgeven aan de volgende generatie; daar hoort ook
duurzaamheid bij. Dat lijkt in eerste instantie slecht samen te gaan met een Light Festival maar op
verschillende manieren kunnen we er samen voor zorgen dat het zo duurzaam mogelijk is. Denk
bijvoorbeeld na over het soort licht wat er gebruikt wordt: ledlampen zijn duurzamer dan
gloeilampen. Verder is het ook niet noodzakelijk om de verlichting de hele tijd te laten branden.
Ons voorstel is om deze om 16.30 uur te ontsteken en uiterlijk 23.00 uur weer te dimmen.

Voor meer informatie zie www.visitbeemster.nl/beemster-light-festival of
visitbeemster / beemster-light-festival
Wil je meer weten over wat er al in jouw kern wordt georganiseerd of waar je meer informatie
kunt vragen, zie de achterzijde van deze flyer.

Beemster Light Festival &
kern Noordbeemster
Voor het Beemster Light Festival valt u onder de kern Noordbeemster. Er is contact gezocht met de
zes buurtverenigingen in dit gebied:
De Toekomst
Hoornse Keet
Brongasbuurt

Arenberg
Molenbuurt
Noordbeemster

Vanuit deze buurtverenigingen hebben 10 personen zitting genomen in de kerncommissie
Noordbeemster. Zij hebben een voorlopig programma samengesteld voor 1 tot 20 december.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
Aan alle bewoners van kern Noordbeemster wordt gevraagd of zij hun woning/boerderij willen
verlichten op een duurzame manier (ledverlichting). Het thema is ‘Verbinding’. De kerngroep heeft
daarbij nog het thema ‘agrarische werktuigen’ aan toegevoegd. De agrarische sector is immers
uiterst belangrijk voor beheer en behoud van onze mooie polder. Daarom lijkt het de kerngroep
een fascinerend gezicht om hele oude en supermoderne werktuigen voor de beeldbepalende
woningen/boerderijen in het licht te zetten van 1 tot 20 december van 17.00 tot 23.00 uur.
De verlichte woningen, boerderijen en andere verlichte objecten worden vermeld op een speciale
website waarmee de bezoekers van Beemster hun eigen route kunnen uitstippelen. Hieraan is ook
een prijsvraag verbonden.
Daarnaast zijn dit nog aanvullende plannen:
- Een smikkel-fakkeltocht voor het hele gezin door de Havenmeer (plan moet nog uitgewerkt
worden)
- Een wand van 20 grasbalen in plastic verpakt laten beschilderen door kinderen uit Beemster en
verlichten.
- Op een aantal plaatsen lichtobjecten plaatsen, bijvoorbeeld de rotondes.
- Op 13 december is er een dorpsfeest met winter BBQ voor bewoners kern Noordbeemster in de
nieuwe schuur van familie Twint aan de Middenweg.
Informatie
U ziet de kerngroep heeft niet stil gezeten. We hopen dat alle bewoners van Noordbeemster actief
gaan deelnemen. Heeft u nog vragen, opmerkingen of een heel leuk idee laat het ons weten.
U wordt de komende tijd verder geïnformeerd over onze plannen.
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