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Museum van Egmond  Zuiderstraat 7  Egmond aan Zee  

 

www.museumvanegmond.nl 
 

 

Het museum is geopend mei t/m oktober. 

 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur  

 

Bijzondere openingstijden (van 11.00 – 17.00 uur) gelden voor de 

jaarlijks terugkerende Visserijdag (3e zaterdag in juni) en de 

Open Monumentendagen. 

 

Entree Є 3,--, kinderen tot 12 jaar Є 1,50. Houders museumjaarkaart 

en donateurs gratis. 

Voor de oudere kinderen ligt een zoekspel klaar. Een goede oplossing 

geeft kans op een prijs. 

 

Voor groepen is na afspraak met mevr. M. Edel (tel. 072 – 5070000)  

(ook met een rondleiding) het hele jaar door bezoek mogelijk. Een 

rondleiding kost Є 30,- extra. Maximale groepsgrootte: 15 personen.  

 

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk in het Museum van Egmond te 

trouwen. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. L. de Vries, 

tel. 072 – 5061318. 

 

De permanente tentoonstelling is gericht op het verleden van de 

drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis. 

 

Sinds 2012 beheert ons museum ook de collectie van het Museum 

Prins Hendrik de Zeevaarder (Voorstraat 41, Egmond aan Zee). Het 

museum is het gehele jaar geopend van 10.00 - 17.00 uur. 

 

Beide musea kunnen op afspraak ook gecombineerd bezocht worden. 

http://www.museumvanegmond.nl/
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Voorwoord 
 
In de laatste Museumbode van vorig jaar deed ik verslag van de stand 

van zaken betreffende de uitbreiding van ons museum. Het wilde 

toen niet vlotten met de gemeente Bergen. Laten we zeggen, het ging 

wat stroperig. 

Gelukkig komen er nu positieve geluiden vanuit het gemeentelijk 

apparaat. We gaan er met goede moed tegenaan en hopen binnenkort 

goed nieuws te kunnen brengen.  

Er is weer een schilderij van Roeland Koning aangekocht. Door 

middel van sponsoring van enkele museumvrienden hebben we dit 

schilderij kunnen aankopen. Een waardevolle aanvulling op onze 

collectie schilderijen van Roeland Koning, een kunstschilder die veel 

in Egmond aan Zee geschilderd heeft in het begin van de twintigste 

eeuw. Zijn kracht is dat hij het rauwe dagelijkse leven in Egmond 

zeer treffend heeft weergegeven. 

Na de zeer succesvolle tentoonstelling “vier generaties fotografen 

Jonker” komt er nu een tentoonstelling over het religieuze leven in de 

Egmonden. Dit doen wij samen met het Sterkenhuis in Bergen en de 

Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Museum Kranenburgh heeft de 

coördinerende rol in het geheel. In ons museum gaan wij aandacht 

geven aan de diverse kerken in de Egmonden. De samenwerking met 

de diverse kerkgenootschappen is zeer positief en wij krijgen diverse 

objecten van hen in bruikleen ten behoeve van de tentoonstelling. 

Een uitnodiging hiervoor volgt. 

 

Tot ziens in ons museum! 

 

Jan Apeldoorn, voorzitter Museum van Egmond  
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Natuurlijk kunnen wij nieuwe artikelen voor de volgende 

Museumbode gebruiken. Heeft u wetenswaardigheden, anekdotes 

of (zelf meegemaakte) verhalen over Egmonds verleden, 

bijvoorbeeld over de visserij, scheepvaart of de oorlog, schrijf,  

mail of bel dan a.u.b. naar de redactie: 

 

Annie Zwaan 

Wilhelminastraat 70 

1931 BS  EGMOND AAN ZEE 

tel. 072-5065591 

  

E-mail: koning.zwaan@quicknet.nl 

 

Sluitingsdatum voor inlevering kopij: 15 maart en 15 oktober. 

 
De Museumbode is nu ook (in kleur) te lezen op onze 

VERNIEUWDE website www.museumvanegmond.nl onder het 

kopje “donateurs”. 

http://www.museumvanegmond.nl/
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ANBI 
 

De belastingdienst heeft de Stichting Museum van Egmond erkend 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan 

voor u is dat uw donatie(s) aan de Stichting kunnen meetellen bij een 

giftenaftrek op uw belastbaar inkomen.  

U kunt een gift op twee manieren doen: 

-  als periodieke gift (u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks 

een gift doet aan de Stichting Museum van Egmond), of 

-  als gewone gift (u doet de gift eenmalig of hebt niet laten 

vastleggen dat u meerdere giften aan de Stichting Museum 

van Egmond gaat geven). 

Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen 

krijgen (voor meer informatie hierover zie www.belastingdienst.nl).  

 

Donateurskaart 
 

Bij deze museumbode treft u tevens uw donateurskaart aan. Mocht 

dit niet zo zijn dan is uw donatie waarschijnlijk nog niet door ons 

ontvangen, of heeft één en ander elkaar gekruist.  

Na ontvangst van uw donatie wordt de donateurskaart u zo spoedig 

mogelijk toegestuurd. 

 

Ledenadministratie 
 

Simona Sander heeft, na heel wat jaren de administratie keurig 

verzorgd te hebben, de ledenadministratie overgedragen aan Connie 

Swart, Boonakkersteeg 8b, 1935 BK te Egmond-Binnen. 

De jaarlijkse bijdrage door onze zeer gewaardeerde donateurs kan 

worden voldaan d.m.v. een acceptgirokaart. Deze acceptgirokaarten 

zullen naar verwachting in 2019 gaan verdwijnen. Het Museum van 

Egmond is genoodzaakt om nu reeds de eerste stappen te zetten om 

naar een andere vorm over te gaan voor de inning van de donaties. Er 

wordt overwogen om de jaarlijkse bijdrage per automatische incasso 

http://www.belastingdienst.nl/
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te kunnen voldoen. Voor de ledenadministratie is het gewenst dat het 

Museum van Egmond in het bezit komt van uw e-mailadres, uw 

persoonsgegevens en uw bankrekeningnummer.  

Uw e-mailadres kan dan ook gebruikt worden om b.v. uitnodigingen 

en de museumbode te verzenden, zodat er bespaard kan worden op de 

kosten van porti en drukwerk. 

U kunt uw gegevens per e-mail versturen naar 

info@museumvanegmond.nl of Postbus 193, 1930 AD Egmond aan 

Zee. 

 

Arie Genet, penningmeester 

 

Tentoonstelling 2017 

 
Dit jaar hebben het Museum van Egmond, Sterkenhuis, Kranenburg 

en Jos Hof van de Slotkapel afgesproken,  ieder op zijn eigen wijze 

het thema: “Bouwen op geloof, kerkhistorie van Egmond, Bergen en 

Schoorl” als tentoonstellingsonderwerp te tonen. 

De titel past uitstekend bij Egmond. Zowel letterlijk, denk aan al die 

schitterende kerken, waarvan veel Rijksmonument zijn, als figuurlijk. 

Iedere geloofsgemeenschap bouwt een kerk, aangepast aan zijn eigen 

christelijke uitgangspunt. 

Toch kan het gebeuren dat in de loop der eeuwen het grondbeginsel, 

naar aanleiding waarvan het kerkgebouw wordt geplaatst, verandert. 

Bekijken wij de Slotkapel, het oudste Rijksmonument van Egmond. 

Het begint als een kleine kapel ter ere van de heilige Catharina, 

patrones van de adel, die door de vijftiende heer van Egmond in 1229 

in de buurt van zijn slot wordt gebouwd. Na de Reformatie is het 

katholicisme niet langer de enige manier van geloven. In 1633 wordt 

de kapel door de Staten van Holland overgedragen aan de Nederlands 

Hervormde Kerk.  

Een tweede voorbeeld is de St. Agnietkerk. In 1036 wordt in Egmond 

op Zee een kapel gebouwd ter ere van St. Agnes. Als Egmond op Zee 

uitgegroeid is tot een dorp van 300 inwoners, wordt de kerk  

mailto:info@museumvanegmond.nl
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vervangen door een groter gebouw met een toren.  

In 1723 scheidt de Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-

Bisschoppelijke Clerezie zich af van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Pastoor Petrus ’t Zul, van 1695-1726 pastoor in Egmond op Zee, 

kiest voor de Clerezie en de gehele gemeente wordt oud-katholiek. 

Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is het enkel 

de gereformeerden toegestaan een openbare eredienst te houden. Als 

de St. Agnietkerk, vooral door de stormen tussen 1741-1743, niet 

meer te gebruiken is, wordt op kosten van de Rijksoverheid een 

nieuwe Protestantse Kerk gebouwd, ofschoon slechts 80 van de 

1200 inwoners protestants zijn. De oud-katholieken zijn voor hun 

erediensten aangewezen op een schuilkerk. De rooms-katholieken in 

Egmond op Zee kerken al in 1718 te Rinnegom. Omdat daar het 

gebouw niet op een Katholieke Kerk mag lijken is de pastorie hoger 

dan het kerkgebouw zelf.  

De grondwetherziening van 1848 maakt het de paus mogelijk in 1853 

de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland  te herstellen. De tweede 

St. Adelbertuskerk te Rinnegom is dan zichtbaar een Rooms-

Katholieke Kerk. 

Ook kan het kerkgebouw zijn religieuze betekenis verliezen en onder 

een andere noemer voortbestaan. De volgende voorbeelden laten dit 

zien.  

Arie Zwaan en Jan Halff uit Egmond aan Zee treden in 1900 uit de 

Hervormde Kerk. Zij kopen een gebouwtje in Egmond aan den Hoef. 

In de Zuiderstraat in Egmond aan Zee wordt het gebouw opnieuw 

opgemetseld en krijgt het een nieuwe voorgevel. In de vijftiger jaren 

wordt de kerk, zeker in de zomer, te klein en men denkt erover een 

nieuwe kerk te gaan bouwen. “Vrienden van het Museum van 

Egmond”  kopen de Gereformeerde Kerk. Op 28 mei 1960 vindt de 

opening van het Museum van Egmond plaats. Maar de nieuwe 

Gereformeerde Kerk in de Plevierenlaan is geen lang leven 

beschoren. Gebouwd in 1958, verkocht in 2000 en tot een 

rouwcentrum verbouwd, dat heden ook niet meer bestaat. 
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In het museum zijn naast informatieve foto’s ook interessante 

voorwerpen uit meerdere kerken van Egmond te bewonderen.  

Kortom, het museum is ook dit jaar zeker een bezoek waard! 

 

Cootje Bronner 
 

Een impressie van de activiteiten van het Museum van 

Egmond over het jaar 2016/2017 

 
Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 10 keer vergaderd met als 

vaste agendapunten: 

- Verslag vorige vergadering. 

- Binnengekomen en uitgaande post. 

- Bruiklenen, schenkingen en aankopen. 

- Public relations 

- Stand van zaken financiën. 

- Mededelingen en rondvraag. 

Tentoonstelling 2016                                                                                                                      

De thematentoonstelling 2016, vier generaties fotografen Jonker, was 

een tentoonstelling die met de enthousiaste medewerking van Peter 

Jonker tot een mooi presentatie is geworden. Veel foto’s en 

materialen werden door Peter aangeleverd en het was passen meten 

om al zijn materialen een plek te geven om deze op passende wijze te 

kunnen tonen. Op zaterdag 30 april werd de tentoonstelling onder 

zeer grote belangstelling geopend door de jongste telgen Jonker. Een 

maand eerder dan gebruikelijk. Jammer dat de belangstelling voor de 

tentoonstelling onder de Egmonders tegenviel ondanks de ruimere 

openingstijd.  

 

Monumentenweekenden                                                                                                        

Tijdens het monumentenweekend in april en het Open Monumenten-

weekend in september trok het museum zeer veel belangstelling.  
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Nieuwjaarsborrel en koninklijke onderscheiding Jan Sander  

                                                             

 
 

In heel korte tijd moest dat aangevraagd worden en met de 

fantastische medewerking van de gemeente Bergen werd dat binnen 7 

weken toegekend. Op 13 januari heeft het bestuur onder het mom van 

de nieuwjaarsborrel Jan naar het museum gelokt waar hij door de 

burgemeester werd gehuldigd. Het was een heel mooie en geslaagde 

middag.  

Anders dan andere jaren 

hebben wij begin 2017 

een nieuwjaarsborrel 

gehouden voor het 

bestuur en vrijwilligers 

van het museum. Dit 

had een reden.  

Jan Sander had vorig 

jaar aangegeven te 

willen stoppen als 

bestuurslid. Jan heeft 

deze functie op de kop 

af 30 jaar vervuld en dus 

konden wij niet alleen 

met een bosje bloemen 

afscheid van hem 

nemen. Het bestuur van 

het museum vond dat hij 

voor zijn inzet voor het 

museum, de pinck en het 

museum Prins Hendrik 

de Zeevaarder wel een 

lintje verdiend had. 
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Afscheid Simona Sander en nieuwe medewerker voor 

donateursadministratie  

In 2016 heeft Simona, die jarenlang de donateursadministratie voor 

het museum heeft verzorgd, ook aangegeven haar taak te willen 

neerleggen. Op de vrijwilligersavond begin november hebben we 

afscheid genomen. Inmiddels hebben we mevrouw Connie Swart 

bereid gevonden deze taak over te nemen. Het bestuur is heel blij met 

haar. 

 

Donateursavond 2016                                                                                                          

Deze avond vond plaats op donderdag 17 maart 2016 in de Prins 

Hendrik Stichting.  

Onderwerp: vier generaties fotografen Jonker. Gastspreker was de 

heer Jesse van Dijl, conservator van het Regionaal Archief Alkmaar. 

 

Audiovisueel Plan                                                                                                                      

In het museum is de audiovisuele apparatuur in gebruik genomen. 

Deze apparatuur, een groot scherm en twee kleinere, is een 

belangrijke aanvulling voor het museum. Het geeft de mogelijkheid 

om oude films en foto’s te tonen van de drie Egmonden. 

 

Trouwen in het museum                                                                                                        

Diversen trouwerijen hebben in het museum plaatsgevonden. Het is 

soms een beetje improviseren maar telkens blijkt dat het museum een 

sfeervolle plaats is om te trouwen. Een extra belasting voor de 

vrijwilligers, maar heel leuk om te doen. Heeft u belangstelling om 

ons als vrijwilliger te komen helpen, vele handen maken nu eenmaal 

licht werk, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen u 

verzekeren dat u in een heel gezellig team terecht komt. 

 

Museumbode                                                                                                                            
Diverse artikelen zijn door vrijwilligers aangeleverd om de inhoud te 

verrijken. Waarvoor onze dank. Mocht u het leuk vinden om ook 
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eens een stukje te schrijven over vroeger of nu, aarzel dan niet en 

stuur het ons toe.  

 

Onderhoud museum.                                                                                                                       

De achterwand in het museum is voorzien van stucwerk en een 

bescheiden grijze verf. De schilderijen van de Egmondse School 

komen op deze muur heel mooi tot hun recht. Zeker het bekijken 

waard. 

Twee houtsnijwerken die het museum als schenking van de Cor 

Wijker Stichting heeft ontvangen, zijn middels een heel speciale 

constructie bevestigd aan een wand in de schuitenschuur. Allemaal 

fantastisch verzorgd door de klusvrijwilligers van het museum.  

   

Schenkingen                                                                                                                                          
In 2016 zijn diverse voorwerpen aan het museum geschonken. Soms 

zelf zodanig dat de schenker volledig anoniem wil blijven. Lieve 

schenker, bij deze heel hartelijk dank! 

Het is verheugend dat steeds meer mensen op deze wijze willen 

helpen met het aanvullen van onze collectie. Zij kunnen ervan 

overtuigd zijn dat wij de nieuwe aanwinsten met zorg behandelen. De 

voorwerpen worden stuk voor stuk geregistreerd en op verantwoorde 

wijze bewaard. In de meeste gevallen komen zij in aanmerking om – 

permanent of af en toe – te worden tentoongesteld. 

 

Dank aan de vrijwilligers                                                                                                       

Dit verslag is niet volledig zonder de vrijwilligers te bedanken. Veel 

vrijwilligers en activiteiten zijn niet genoemd. Het bestuur wil 

daarom alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet. Uw 

werk is voor Egmond en de Egmonders van de toekomst van groot 

belang. De geschiedenis wordt bewaard en tentoongesteld en 

daardoor levend en boeiend gehouden. Voor de vrijwilligers werd een 

uitje georganiseerd en een gezellige middag aan het eind van het 

seizoen. 
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Sponsors                                                                                                                                     

Het bestuur wil langs deze weg alle sponsoren bedanken. Dit jaar 

willen wij bij naam noemen Bakker Brilmode voor het sponsoren van 

het museumraadspel en drankenhandel Meijer. Al jaren verzorgt 

drankenhandel Meijer de consumpties tijdens de opening van het 

museum voor het nieuwe seizoen en dit jaar ook de drankjes tijdens 

de nieuwjaarsborrel. 

 

Ella van der Zeijden, secretaris 
 

Even voorstellen 

 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de Museumbode om mij 

zo aan u voor te stellen. Mijn naam is Connie Swart, en ik volg vanaf 

heden mevrouw Simona Sander op om voor het Museum van 

Egmond de ledenadministratie bij te houden. 

Ik ben 54 jaar geleden geboren onder de rook van de Abdij in 

Egmond-Binnen, en ben daar nog steeds woonachtig. Verder ben ik 

de trotse moeder van een lieve dochter, en sinds een jaar is daar een 

prachtige kleindochter bijgekomen. Ik ben 22 jaar werkzaam geweest 

als drogisterijmedewerker, en ben daarna met héél veel plezier 13 

jaar werkzaam geweest als administratief medewerkster bij een 

bouwbedrijf, dat helaas failliet is gegaan. 

Mijn hobby is wandelen. Verder zijn het strand, de zee en de duinen 

een grote passie van mij. Hier ben ik dan ook zeer veel te vinden. 

Schelpen zoeken en verzamelen daar word ik heel blij van. 

Winterdag maak ik graag legpuzzels, en zijn filippine’s en 

kruiswoordpuzzels een andere hobby. Ik hoop dat u zo een indruk 

krijgt van wie ik ben. 

Verder wil ik Simona bedanken voor het perfect overdragen van alle 

gegevens en haar ondersteuning aan mij waar nodig. Ook wil ik 

Gerard Wijker bedanken voor het installeren van het programma en 

zijn adviezen. 

Connie Swart 
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Roeland Koning 
 

Begin dit jaar werd het bestuur van het museum er door Carla Kager 

op gewezen dat er op Marktplaats een echte Roeland Koning te koop 

stond! Carla had ook direct het eerste contact gelegd met de 

verkoopster. Er bleek ook een veilinghuis geïnteresseerd, maar de 

verkoopster gunde het liever aan het museum. 

Het bestuur heeft vervolgens een afspraak gemaakt om het schilderij 

te komen bekijken en, indien in orde, direct de koop te sluiten. 

Op een zaterdagochtend zijn we naar Utrecht getogen. Daar bleek al 

gauw dat wij er wel uit zouden komen. Onder het genot van een bak 

koffie hebben wij het schilderij uitgebreid bekeken. Het bleek al jaren 

in de familie te zijn, echter, details van de aanschaf toentertijd waren 

er helaas niet meer. Dit was voor ons geen beletsel en mede dankzij 

enkele gulle giften konden wij het voor het museum verwerven. 
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Wij denken dat het hier gaat om Gerrit Krab, een broer van Aris Krab 

die zelf ook diverse malen is geportretteerd door Roeland Koning. 

Zie ook de interessante artikelen van Carla Kager in de Geestgronden 

(mei en september 2013). 

 

Gerard Wijker 

 

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder 

 
Veel Egmonders kennen de Prins Hendrik Stichting. Er zat altijd wel 

een familielid of een buurman in en dan ging je door de 

(tegenwoordig) blauwe draaideur naar het betreffende appartement. 

Jammer dat men dan niet even doorloopt naar het museumgedeelte op 

het Sloependek. Het wordt daar iedere keer mooier. Overigens over 

de blauwe draaideur is ook nog wel iets te vertellen. Natuurlijk is 

zo’n draaideur niet echt handig voor alle scootmobielen en rollators. 

Een tijd terug bedacht men dat die draaideur maar vervangen moest 

worden door een handiger ingang, maar daar stak Monumentenzorg 

een stokje voor. Het hele gebouw is immers een Rijksmonument, 

zowel van binnen als van buiten. Daarom is daarna de zij-ingang 

gekomen, zodat alle rollend materiaal toch handig binnen komt. 

Terug naar het museum: nog elke vrijdagochtend is een enthousiaste 

werkgroep in de Prins Hendrik aan het werk. Heeft u iets te vragen 

over de Prins Hendrik Stichting dan doen we ons uiterste best om uw 

vraag te beantwoorden. William Wijker en Arnold Heyman zijn druk 

bezig met de archieven, Pum Brouwer en Ab Glas repareren en 

onderhouden van alles, Louis van der Zeijden en Marga de Geus 

zitten met hun neus in de boeken in de bibliotheek. 

Wat is er nieuw in het museum? Allereerst twee nieuwe vitrines op 

het Sloependek. De kleine, oude, houten en niet belichte vitrines zijn 

vervangen door 2 mooie nieuwe vitrines.  De restaurateur heeft zijn 

best gedaan om weer een schilderij te laten stralen; het hangt in de 

oostvleugel schuin tegenover het museumgedeelte. In één van de 
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vitrines in het museumgedeelte is een oude sigarenkist gekomen. Op 

de kist zien we het 2e gebouw van de Prins Hendrik Stichting. Een 

mevrouw uit Egmond vond het op de rommelmarkt in Amsterdam en 

was zo lief om het te kopen en aan ons te schenken. Ze had een hele 

goede neus voor prijzen, want op internet wordt er heel sporadisch 

nog wel eens een aangeboden, maar dan betaal je 8 keer zoveel. Hij 

staat te pronken in de vitrine naast de sigarenkist met het 1e gebouw 

erop. Onze hartelijke dank! Er werd vroeger heel wat afgerookt in de 

Prins Hendrik Stichting en daar hebben we nu de gevolgen van, want 

veel schilderijen zitten behoorlijk onder de aanslag en moeten naar de 

restaurateur voor een nieuwe vernislaag. 

Verder hebben we nieuwe buren gekregen. De net opgerichte 

kledingwerkgroep heeft naast ons een opslagruimte gekregen. Onder 

leiding van Bob Kos en Lia de Vries is de ruimte klaar gemaakt om 

de kleding en voorwerpen, die worden gebruikt om de Egmondse 

dracht goed op te slaan. (dus niet het origineel, maar kopieën). Lia en 

Bob hebben eerst maar eens schoongemaakt en dat alleen al was een 

hele klus. Het doel van de werkgroep is Egmondse kleding met de 

juiste materialen na te maken en dan te laten zien op o.a. de 

Visserijdag. Er wordt op dit moment door een aantal vrijwilligers al 

druk gehaakt en gebreid. Meedoen met de werkgroep (naaien, haken, 

breien )? Graag!!   

Aanmelden kan bij Lia de Vries 072- 5061318. 

 

Margareth Edel 

 

Donateursavond 

 
De jaarlijkse donateursavond van het Museum van Egmond vond 

plaats op donderdag 23 maart 2017 in de grote zaal van de Prins 

Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. 

 

Onderwerp: Prins Hendrik als zee-officier, als gezien en afgebeeld 

door vakgenoten en zeeschilders. 
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Gastspreker: de heer H. Hazelhoff Roelfzema, oud-directeur van het 

Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

 

 

Prins Hendrik was tevens een groot promotor voor een tehuis voor 

oud-zeelieden. In 1874 legde hij de eerste steen voor de Prins 

Hendrik Stichting.  

Het was een interessante lezing die werd bijgewoond door ca. 70 

belangstellenden. 

Annie Zwaan 

De pinck 

Alhoewel ik afscheid heb genomen als bestuurslid van het museum 

blijf ik voorlopig stukjes schrijven over de activiteiten van de pinck 

“Claes Teunisz”. Mijn vorige stukje in het najaar 2016 eindigde met: 

“voorlopig genoeg te doen aan onderhoud.” Nou dat klopte. De 

gehele lichtblauwe rand en de groene stootranden werden kaal 

Aan de hand van 

schilderijen van tijd-

genoten gaf de heer 

Hazelhoff Roelfzema 

een uniek inkijkje in het 

leven van Prins Hendrik 

de Zeevaarder. Hij was 

een broer van Koning 

Willem III en een zeer 

kundige zeevaarder, die 

al op de jonge leeftijd 

van 23 jaar werd 

bevorderd tot eskader-

commandant. Hij heeft 

diverse reizen gemaakt, 

onder andere door de 

Middellandse Zee.  

 

 

Prins Hendrik was 

destijds ook een  
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gehaald en opnieuw gegrond. Het werd te koud om verder te kunnen 

schilderen, maar de Fjoertoer was in aantocht. De verlichting rondom 

de pinck, aan de masten en ra’s werd aangebracht, weer een hele 

klus. Editie 2015 werd afgebroken wegens het slechte weer, editie 

2016 was het prima weer. En er leven weer nieuwe Fjoertoer-ideeën 

voor 2017. 

Zoals u waarschijnlijk uit de regionale pers heeft vernomen, gaat er 

verbouwd worden bij de KNRM, waarbij zowel de pinck als de ERB 

betrokken zijn. Wij worden in een “3 onder één kap” constructie 

betrokken. Hierbij is door ons bestuur (van de pinck) heel veel 

overleg geweest met de KNRM, ERB, politiek, gemeenteraad en de 

betrokken wethouder en zijn ambtenaren. De gemeente draagt voor 

het pinckgedeelte een groot deel van de bouwkosten, maar zelf 

moeten we toch nog € 85.000,- opbrengen. Hiervoor gaan we 

sponsors zoeken, maar ook kunt u in uw familie of kennissenkring 

rondkijken om er donateurs bij te krijgen.  

U kunt nieuwe donateurs opgeven aan J. Sander tel 06 414 96 373 of 

072 506 4498. Door zelfwerkzaamheid kunnen we het benodigde 

bedrag van € 85.000 omlaag brengen. 

Ondertussen gaat met het wat warmer worden het schilderwerk weer 

door. De stootranden zijn weer mooi groen, de lichtblauwe rand is 

weer fris, de romp zit opnieuw in de “Harpuis” en het 

onderwaterschip in de zgn. “Bottomcoat” zwart, de benodigde 3 liter 

werd gesponsord door de leverancier “Tenco”. De “Claes Teunisz” 

staat er weer fris bij.  

Op korte termijn moet de huidige loods gesloopt worden, dit i.v.m. de 

vele kabels en leidingen van de strandexploitanten die verlegd 

moeten worden. Dit houdt in dat we het gehele vaarseizoen zonder 

loods zitten, we zullen heel erg moeten improviseren.  

Waar vindt u ons dit jaar: tijdens het Pinksterweekend 3 en 4 juni zijn 

we aanwezig op “Kaeskoppenstad” te Alkmaar, 14 dagen later op 17 

juni tijdens de Egmondse visserijdag met een stand bij de KNRM en 

de visveiling op het pompplein. We zullen proberen ”nog iets” op het 

strand te doen, want de pinck is nl. niet aanwezig. Daarna volgt Sail 

Den Helder, na afloop blijft de pinck in Den Helder aan een steiger 
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nabij het reddingmuseum liggen. Van daaruit naar de visserijdagen in 

Den Oever om vervolgens door te varen naar Enkhuizen/Volendam, 

vanuit Volendam naar de Visserijdag Spakenburg, Botterdagen 

Elburg en het havenfestival Huizen. Waar de pinck daarna zal liggen 

is nog onbekend. We zullen er wel voor zorgen dat in het najaar de 

pinck weer terug is op Egmond want de Fjoertoer willen we niet 

missen.  

Jan Sander, voorzitter Stichting De Egmonder pinck 

 

Oproep voor nieuwe vrijwilligers (M/V) 

 
Het Museum van Egmond beschikt over een hele gezellige en 

enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen er de hele zomer voor dat 

het museum open is en de bezoekers gastvrij worden ontvangen. 

Het is heel leuk en interessant om de bezoekers te spreken en de 

meeste bezoekers zijn ook heel geïnteresseerd en vertellen zelf weer 

verhalen. Bijvoorbeeld over hoe ze in koloniehuizen hebben gezeten 

of dat hun opa ook visser was. De meest leuke reacties krijg je als je 

enkele uurtjes achter de balie zit. 

Sommige vrijwilligers doen ook andere klusjes voor het museum 

zoals onderhoudswerk, timmerklussen of het poetsen van de vitrines. 

Wat het ook is, het geeft voldoening en je hoort er bij. 

Graag willen wij de groep uitbreiden met een paar nieuwe 

vrijwilligers. Je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben, alleen wat 

enthousiasme voor het museum. We werken je goed in en verder is 

het heel gezellig. Het aantal uren dat je dienst wilt draaien is 

helemaal vrij. We werken niet met strakke roosters. 

 

Voel je er wat voor, neem dan contact op met: 

 

- Lia de Vries  (tel. 072-5061318), 

- Cootje Bronner  (tel.072-5064108) of  

- Margareth Edel  (tel. 072-5070000). 



19 

 

Adressen 
 

Bestuur 

J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter)  tel. 072 - 5063411 

Herenweg 13 b, 1935 AA  Egmond Binnen 

C. Bronner-Hazenberg    tel. 072 - 5064108 

Pr. Margrietlaan 24, 1934 EL  Egmond aan den Hoef 

M.A. Edel-Blankestijn (Public Relations) tel. 072 - 5070000 

Herenweg 291, 1934 PV  Egmond aan den Hoef 

A. Genet  (penningmeester)   tel. 072 - 5335498 

De Ronge 62, 1852 XD  Heiloo 

G. Wijker     tel. 072 - 5063480 

Zeeweg 39, 1931 VH  Egmond aan Zee 

E. v.d. Zeijden, (secretaris) 

Zeeweg 20, 1931 VJ  Egmond aan Zee tel. 072 - 5064912 

 

Ledenadministratie  

C. Swart     tel. 06 - 24477984 

Boonakkersteeg 8b, 1935 BK Egmond-Binnen 

 

Organisatie vrijwilligers 

L. de Vries-van Pel    tel. 072 - 5061318 

Boulevard Ir. De Vassy 15/A, 1931 CN  Egmond aan Zee 

 

Redactie en vormgeving Museumbode 

A.C. Zwaan (koning.zwaan@quicknet.nl) tel. 072 - 5065591 

Wilhelminastraat 70, 1931 BS  Egmond aan Zee 

 

Bankrekening 

Rabobank: NL84RABO0315770112 t.n.v. St. Museum van Egmond 

ING: NL32INGB0000040087 t.n.v. St. Museum van Egmond 

 

E-mail: info@museumvanegmond.nl 

mailto:koning.zwaan@quicknet.nl
mailto:info@museumvanegmond.nl
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Donateur worden 

 
Om ook in de toekomst onze activiteiten te kunnen continueren en 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen, is uitbreiding van het aantal 

donateurs noodzakelijk. 

Uw jaarlijkse bijdrage kunt u zelf bepalen met een minimumbijdrage 

van Є 15,00, inclusief uw badgasten Є 20,00. Als donateur kunt u het 

museum met uw gezin gratis bezoeken.  
Wilt u het Museum van Egmond ook steunen, dan kunt u zich als 

donateur opgeven door invulling van onderstaande gegevens en: 

 

-  inlevering bij dhr. G. Wijker 

Zeeweg 39, 1931 VH  Egmond aan Zee 

-  per mail naar: info@museumvanegmond.nl 

-  verzending naar: St. Museum van Egmond,  

Postbus 193, 1930 AD  Egmond aan Zee 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Naam en voorletters…………………………………………… 

 

Adres   ……………………………………………………….. 

 

Postcode/Woonplaats ………………………………………... 

 

Telefoonnummer …………………………………………….. 

 

E-mailadres ………………………………………………….. 

 

Jaarlijkse bijdrage: Є ………………………………………… 

 

Datum     Handtekening 

 

 

…………………….   ………………………… 

 


