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Beste vrienden,
Hier onze eerste nieuwsbrief waarin je alles leest over
de BEM, over de oprichting van onze stichting en over
de voorbereidingen van het programma voor het
feestjaar 2015, waarin we ruchtbaarheid geven aan
het 450-jarig bestaan van de Berger- en
Egmondermeerpolder. Ken je anderen die mogelijk
geïnteresseerd zijn in de activiteiten van BEM mail ze
dan deze nieuwsbrief door in cc. aan ons:
bem450@gmail.com en ze ontvangen hem voortaan
ook.
Volg ons ook op www.facebook.com/bem450jaar of
www.bem450.nl

Het bestuur van de stichting bestaat uit Kees
Kraakman (voorzitter), Gusta Rus (secretaris), Hans
Zwaan (penningmeester) en Annalies Bolten (lid). Het
comité van aanbeveling van de stichting bestaat uit de
burgemeesters van de gemeenten Alkmaar, Bergen en
Heiloo en de dijkgraaf van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (foto: ondertekening
oprichtingsakte)

Wikipedia over de BEM
De Berger- en Egmondermeer, gelegen tussen Heiloo,
Egmond, Bergen en Alkmaar, bestaan hoofdzakelijk
uit agrarisch poldergebied met schaarse bewoning.
Van oorsprong vormden de polders een ondiep meer.
In dit meer waren verschillende eilandjes gelegen. De
drooglegging van het meer gebeurde tussen 1564 en
1565 onder leiding van Lamoraal, graaf van Egmont
en Bredero, Heer van Bergen. In de polder waren ook
een tijd papiermolens en kalkovens gevestigd en
tussen 1905 en 1934 liep er door de polder de
stoomtramlijn van Alkmaar - Egmond aan Zee.

Even voorstellen
Een enthousiaste
groep van tien (oud-)
polderbewoners nam dit jaar het initiatief tot de
oprichting
van
de
stichting
“Bergeren
Egmondermeer 450 jaar”. De stichting stelt zich ten
doel het 450 jarig bestaan van beide droogmakerijen
in 2015 feestelijk te vieren.

Voorbereiding van programma in volle
gang
De voorbereiding voor het activiteitenprogramma dat
de stichting in 2015 ‘op de mat’ wil brengen zijn in
volle gang. Er is druk overleg in de werkgroepen over
culturele en sportieve evenementen. Ook zijn er
plannen voor educatieve projecten, open dagen en
bedrijfspresentaties Veel inspirerende plannen, te
veel om op te noemen! Om het programma te
verwezenlijken overlegt het bestuur van de stichting
deze maanden intensief met sponsoren en
subsidiegevers om ook het financiële plaatje rond te
maken. In de volgende nieuwsbrief lees je er uiteraard
meer erover. Neem voor vragen of ideeën over de
invulling van het programma gerust contact met ons
op: Stichting BEM 450, Egmondermeer 9, 1934 PN
Egmond aan den Hoef, e-mail: bem450@gmail.com.
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Herkenbaar
BEM 450 jaar is herkenbaar aan het logo waarin
de elementen water, land en duinen
vertegenwoordigd zijn. En natuurlijk is ook de
onmisbare molen vertegenwoordigd. Het logo is
ontworpen door Sjaak Bos.

waarin de bode oorspronkelijk de brieven vervoerde.
Op de afbeelding zie je de zilveren bodebus van de
Egmondermeerpolder gemaakt in 1804 door de
edelsmid Gerrit Jacob Roghair met in het medaillon
het polderwapen in het medaillon.

Bron: © Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Word vriend van de BEM!

Wat is een bodebus?
De bode was voor de dijkgraaf vroeger een onmisbare
beambte. Hij riep de bestuursleden op voor
vergaderingen, bracht de brieven en aanmaningen
rond, dagvaardde overtreders van de verordeningen
van het waterschap et cetera. Het was zaak dat de
bode gezag uitstraalde. Bovendien moest hij duidelijk
als ambtenaar in functie herkenbaar zijn. Daarom
droeg hij een fraai uitgevoerd ambtsinsigne: de
bodebus. Deze naam is afgeleid van de koker of bus

Draag je de initiatieven van de BEM een warm hart
toe word dan vriend van de stichting voor minimaal €
25 per persoon of minimaal € 45 voor twee personen.
Vrienden worden nauwgezet op de hoogte gehouden
van de plannen en krijgen voorrang bij het bezoeken
van de activiteiten. Als vriend help je deze mogelijk te
maken.
Maak je bijdrage (meer mag ook!) over naar
NL76 RABO 0155 7427 60 t.n.v. BEM 450 jaar.
Belangrijk is dat je hierbij je e-mailadres, of bij gebrek
daaraan, je naam en adres vermeldt. Onze stichting is
geregistreerd als culturele ANBI instelling. Laat ons
ook even weten of je prijs stelt op naamsvermelding
als vriend op de website.
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