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Lees over ons in deze
splinternieuwe Museumbode.
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niet bent - van harte welkom!
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js (minder druk) openingstijden tijden etc. staan ook gewoon in de 10 en kopjes in de 12
ge keer) Groen wordt gewoon grijs. (ook de kopjes)
Entree € 4,Kind 4 tot 12 jaar € 2,- inclusief een
stickerspeurtocht door het museum
Donateurs met (klein-) kinderen gratis
Museumkaart: gratis toegang.

Rondleiding of ontvangst

Rondleiding tot 15 personen € 30,+ de toegangsprijs of een museumkaart of
donateurskaart.
Ontvangst van grote groepen in overleg.

Museum van Egmond
Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee
www.museumvanegmond.nl
Contactgegevens zie pagina 29

Trouwen in het museum
Het museum is een prachtige trouwlocatie. De reddingsboot als huwelijksboot
voor een behouden vaart.

Het museum is voortaan ‘elke’ middag open
25 april t/m 1 november 2020: dagelijks
Juni, juli en augustus: ook op woensdag
Visserijdag: zaterdag 15 juni
Monumentendagen: 12 en 13 september

14.00 - 17.00
19.00 - 21.00 (tijdens de braderie)
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00

Bruidspaar Yvonne Groen en Co Buys, foto Ab Baart 2016

Voorwoord
Het onderwerp voor de komende tentoonstelling is 75 jaar bevrijding van
het brute en wrede naziregime.
Dus 75 jaar vrijheid in doen en laten, vrijheid van denken, vrijheid van
reizen en vrijheid van zijn wie je bent.
Na 5 jaar bezetting met alle verschrikkingen, leed en angst voor de vijand kwam de bevrijding in een euforie van ongeloof, blijheid en geluk in
herwonnen zelfbeschikking.
Een periode achter ons latend die zo ingrijpend op onze levens geweest
is, dat er heel lang gesproken werd over gebeurtenissen als van vóór de
oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog. Ouderen onder ons doen dit nog
regelmatig.
In de komende tentoonstelling laten we zien wat dit voor ons betekende.
We hopen de generaties die dit alleen van horen zeggen kennen, het besef
bij te brengen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar telkens bevochten moet worden.
Geen haat en extremisme toelaten.
Ik hoop dat we iets van dat besef kunnen overdragen door middel van deze tentoonstelling.
Jan Apeldoorn

Westeinde Egmond aan Zee 1945, foto Jonker
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Tentoonstelling Egmond in oorlogstijd
In 2020 is het voor Nederland, en dus ook voor Egmond, 75 jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog. In heel Nederland wordt onder andere door middel van
tentoonstellingen in veel musea hier aandacht aan geschonken, zo ook in de drie
Egmonden.

Oorlog en bevrijding

De Evacuatie

Reden voor het museumbestuur om voor
dit jaar een bevrijdingstentoonstelling in
te richten, zoals we het aanvankelijk wilden betitelen. Maar door alleen de bevrijding te belichten geven we alleen aandacht aan de laatste dagen van een periode die we kennen als de Tweede Wereldoorlog en zouden we andere zaken tekort
doen. Door het Bunkermuseum, Museum
Prins Hendrik, Huys Egmont en de Egmondse Abdij rond de tafel uit te nodigen,
bleken er genoeg ideeën om dit gezamenlijk te doen op de respectievelijke locaties
met van iedere partij een verschillend
verhaal met een klein beetje overlap.
De oorlogsperiode voor Egmond is een verhaal met veel facetten. De feitelijke oorlog speelde zich met name in de lucht af
en op zee, maar het liet het leven van de
bevolking bepaald niet onberoerd.

In het Museum van Egmond vertellen we
het verhaal van de evacuatie en de lotgevallen van sommige Egmonders. Hoe de
bezetting kwam, de gelegerde Duitse troepen en de militaire infra zoals bunkers,
tankvallen en de sloop van een deel van
Egmond t.b.v. de Atlantikwall. Ook aandacht voor de langs de Noord-Hollandse
kust en ook in Egmond gelegerde Turkistanen, die als krijgsgevangenen van het rode
leger in Duitse dienst waren getreden om
onder het juk van Stalin uit te komen. Zij
verruilden het ene barbaarse systeem voor
het andere en werden in 1945 door het
westen zonder meer aan Stalin teruggegeven, waarna er nooit meer van ze vernomen is, een vergeten maar vreselijke tragedie.
Bob Kos
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Martijn: wil je beide objecten uitknippen en de onderste tevens recht maken.

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder
Voorstraat 41, Egmond aan Zee
Open dagelijks 10.00 - 17.00 uur
Toegang vrij of een vrijwillige bijdrage
Rondleidingen: tel. 072 - 5070000
Mail: mak.edel@gmail.com

Het marmeren
gedenkteken
met de
dodenrol
erin

Oorlogsmonumenten
in ‘de Stichting’
Bij de draaideur in het markante gebouw van de Prins Hendrik Stichting bevindt zich een bronzen plaquette (zie pagina 7) waarop in een soort stripverhaal de evacuatie van de
bewoners en personeel van de Prins Hendrik Stichting
wordt uitgebeeld tijdens W.O.II. Dit is echter niet het enige
oorlogsmonument in ‘de Stichting’.

Monument K.P.M.
In het museumgedeelte bevindt zich het
monument van de K.P.M. (de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij). Zo op het oog een
simpele marmeren zuil met een tekstplaatje
erop. Om de tekst te lezen, moet je ver
door de knieën. Je loopt zo aan de zuil voorbij die in een eigen hoekje in het museum
staat, met eromheen kaarten en voorwerpen
van de K.P.M. en de Java China Japan lijn.
Voor dit monument er kwam, was er al een
lange geschiedenis aan vooraf gegaan.

Toen de K.P.M. eind 1957 het land
overhaast moest verlaten, hebben een
aantal hoofdkantoormedewerkers de
koker uit het monument gehaald en
meegenomen naar Singapore.

Marmeren gedenkteken
In Nederland heeft de K.P.M.-directie
een nieuw marmeren oorlogsgedenkteken laten maken, waarin ook een
ruimte is opgenomen voor de koker
met de dodenrol. Dit perkament is nog
steeds aanwezig.

Na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de K.P.M.
een oorlogsmonument laten maken. Dit bestond uit een 7-tal glas-in-lood ramen in het
trappenhuis van het hoofdkantoor te Jakarta. Daarvoor stond een bronzen beeld, waarin een koker met een rol perkamentvellen
waarop de namen van de gevallenen zijn
vermeld.
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AAN ALLEN DIE ONS ZIJN ONTVALLEN
IN ONGELIJKE STRIJD
OF OMGEKOMEN DOOR ONTBERING
IN ‘T WREDE KAMP DER INTERNERING
TER NAGEDACHTENIS GEWIJD

Kranslegging
Het monument heeft op verschillende plaatsen in de wereld gestaan, om uiteindelijk
in 1988 geschonken te worden
aan de Prins Hendrik Stichting.
De namen van de slachtoffers
vindt u ook in het boek van de
K.P.M., dat ernaast ligt. Het
zijn een kleine vijfhonderd
namen, inclusief de vermelding op welk schip ze toen
voeren en de datum van overlijden. De K.P.M. is na tal van
fusies nu uiteindelijk onderdeel van ‘Maersk’.
Elk jaar vindt er in augustus
door oud-leden van de K.P.M.
een herdenking en kranslegging plaats bij dit monument
in de Prins Hendrik Stichting.

Expositie over de oorlog
Van 25/4 t/m 1/9 is er in de
gangen beneden en in het museum een expositie over de
lotgevallen van de Prins Hendrik Stichting tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het museum is doorlopend dagelijks te bezoeken van 10.00 –
17.00 uur. De toegang is gratis.
Rondleidinggids verkrijgbaar
bij de receptie.

Margareth Edel

Foto plaquette Frits van Eck
Overige foto’s aangeleverd
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‘Egmondse visserijschool’
Museum gaat open tijdens de braderie
Vroeger had Egmond een visserijschool en met een knipoog daarnaar gaat ‘de Egmondse visserijschool’ dit seizoen weer bij het museum zitten om netten te boeten
en te breien. We doen dit elke braderieavond van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur.
Dit zijn de woensdagen in juni, juli en augustus en als proef is dan ook het museum
geopend. Bij slechter weer kunnen we dus naar binnen.
In vroeger dagen had Egmond veel thuisbreiers en thuisboeters, maar de kunst dreigt uit te sterven. Wel staat
Bert de Groot elke visserijdag trouw te boeten, aangemoedigd door omstanders, vaak met Derper humor. Het
publiek vindt het prachtig. Die ervaring hebben ook de
nettenboeters bij het museum.

Wilt u of wil jij af en
toe eens meedoen met
de klederdrachtgroep,
of heeft u authentieke
spullen van vóór 1940,
die passen bij het leJong en oud is welkom om aan te schuiven en de kunst te ven aan de kust, meld
leren, gewoon in je eigen kloffie, of, als je dat zou wilu dan bij Lia de Vries
len, in klederdracht, maar dan moet je Lia even bellen.
tel. 072 - 5061318.
Kom gewoon eens langs op woensdag tijdens de bradeZie de facebookpagina.
rie. We maken het gezellig.
Stukje is veranderd
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Artistieke mythe
De schilders van de Egmondse School
vereeuwigden prachtige taferelen op
het doek. Bijna sprookjesachtig mooi en
geweldige kleuren.
Hoe mooi het ook moge zijn, men moet
er geen historische juistheid aan toekennen of het als leidraad nemen wanneer je
bijvoorbeeld wilt bestuderen hoe mensen
in Egmond gekleed gingen. Toch is het
wel aardig om het eens analytisch te bekijken. Op een schilderij van Gari Melchers waarbij hij vrouwen in de protestantse kerk van Egmond-Binnen laat zien,
denk je met Egmondse kerkgangers van
doen te hebben. Duidelijk is te zien een
vrouw met een Noord-Hollandse hul,
maar de jongedame op de voorgrond en
een dame achter haar, blijken een NoordVeluwse tipmuts te dragen. Blijkbaar lieten de schilders zich op meerdere plekIn het Museum zijn twee boeken te
ken inspireren en voegden dit in hun Egkoop over de Egmondse School,
mondse ateliers samen tot een fantasgeschreven door drs. Peter v.d. Berg.
tisch tafereel.

Tekst Bob Kos
Afbeeldingen
aangeleverd
(niet te zien in
het museum)

Bloemenmeisje

Op dit schilderij van Hitchcock uit 1887 poseert een jongedame die met bloemen langs de
deur gaat bij de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Hoogst onwaarschijnlijk dat ze daar in
het echt een West-Friese kap met zilveren oorijzers bij droeg en een dure japon. Kritiek
op het werk van Melchers en Hitchcock? Zeer zeker niet. Al deze mengelingen en kruisbestuivingen hebben geleid tot fantastische werken. De kleurrijke stoffen en bloemmotieven
zijn niet altijd zoals het in werkelijkheid was, maar geven een betoverend effect.
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Musschenbuurt
tijdens de oorlog gesloopt

Bovenstaande twee foto’s zijn gemaakt
door badgasten, de familie Schagen uit
Zaandijk. We zien Aagje de Groot met
haar broer Jan en een onbekend jongetje.
Hun tante woonde in de Musschenbuurt.
Mevrouw Aagje Zwart-de Groot vertelt
over de oorlog op www.egmond4045.nl
Er staan nog meer verhalen op de site.

Overige afbeeldingen foto Jonker
De Musschenbuurt, gebouwd vlak bij
het vuurtorenduin en de zee, was
een oud maar knus buurtje. In 1942
moesten de bewoners evacueren omdat het westelijk gedeelte van Egmond aan Zee op last van de bezetter voor het grootste deel werd gesloopt. Dit vanwege de Atlantikwall,
waarmee de Duitsers zich wilden
verweren tegen een aanval vanuit
zee.
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Egmonder pinck ‘Claes Teunisz’
Boulevard Zuid 3, 1931DB Egmond aan Zee
Open woensdag en zaterdag 09.00 - 12.00 uur
(behalve op feestdagen)
Rondleidingen/info Jan Sander tel. 072 - 5064498/06 - 41496373
Mail: informatie@pinck.nl
telnrs. Met een streepje!
Website: www.pinck.nl

De pinck in 2019
Het jaar begon moeilijk. Henk Hansler, de man die de financiering voor het nieuwe
pand in nauwe samenwerking met de gemeente, KNRM en ERB voor elkaar kreeg,
overleed begin 2019 (zie in memoriam vorige nummer). We missen hem nog steeds,
maar gaan met volle moed door met alles wat nodig is om de pinck up to date te houden. Hij zou niet anders gewild hebben. Na het overlijden van Klaas Wijker en Henk
waren we in iets meer dan een half jaar tijd twee bestuursleden kwijt. Inmiddels is
Jochem de Groot bereid gevonden de opengevallen plaats in te nemen. Een geboren
Derper, nog volop actief in het bedrijfsleven en voor ons van goede wil.

Foto Jenny Engeln

Wat deden we?
Wat deden we en waar waren we afgelopen jaar? We kregen een oude, maar zeer
degelijke kolomboormachine van Jochem
de Groot, waarvoor onze hartelijk dank.
In de daarop volgende maanden deden
we het normale onderhoud. Het roer ging
eraf en werd goed nagezien, de vlonders
eruit, alles goed uitgezogen.
In maart bestond Le Champion 50 jaar en

op hun verzoek waren we een zaterdag
de gehele dag open.
Met het warmer worden van het weer
hebben we de pinck weer in de harpuis
gezet. We kregen twee knopenbordjes
van de heer P. Zwart (Kalk). Ook werd er
een wat grotere elektrische lenspomp
met een vlottermechanisme geïnstalleerd
door Allard Benjamin.
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Skelet potvis

Startproblemen

In mei kregen we van mevrouw
E. Geutskens restanten van een potvisskelet. Deze hebben we in de loods opgehangen en ze trekken veel bekijks. Verder is
door Sandro Vitali de marifoon uitgebreid
met een AIS-systeem, uiteraard voor de
veiligheid, maar de pinck is nu ook op de pc
te volgen.

De trekker kreeg startproblemen, de dynamo bleek erg zwaar te gaan en werd gereviseerd, maar het probleem was nog niet voldoende verholpen. Uiteindelijk bleek dat
de accu’s vervangen moesten worden en
dat is inmiddels gebeurd.

Spakenburg

Als we naar Spakenburg gaan voor de visserijdag, zijn we meestal al ergens op het
Tijdens Reddingbootdag stond de pinck bui- water in de buurt van het Markermeer. Dit
ten op het terrein geheel opgetuigd, het
jaar echter niet. We moesten uiterlijk op
was geen weer om te varen. We trokken
een vrijdag vertrekken; de dagen ervoor
samen met de KNRM en de ERB veel bewas het weer te slecht. Maar die vrijdagkijks. Zaterdag 18 mei vertrok de “Claes
ochtend ging het wel. Met dag worden ginTeunisz” richting Akersloot om later aangen we naar het strand en de pinck ging
sluitend op 1 en 2 juni bij Kaeskoppenstad met gestreken mast te water.
aanwezig te zijn. De 21e kregen we een
Door het stoten van het roer brak de helmaantal BUCH ambtenaren op bezoek, later
stok, geen probleem, de reserve werd geop 7 juni gevolgd door B en W en de Comhaald en ze konden weer varen.
missaris van de Koning.

Reddingbootdag

Visclub ‘Bij Nacht en Ontij’
stond in de loods vis te bakken
Visserijdag
Zaterdag de 15e juni weer de Egmondse
Visserijdag; helaas ontbrak de pinck. Die
lag inmiddels na Alkmaar en Akersloot in
IJmuiden, maar door een motorstoring konden zij pas aan het eind van de dag op Egmond terugkeren. We improviseerden met
het kleine pinckie op het strand en draaiden toch nog redelijk; ook de visveiling verliep naar wens. De visclub Bij Nacht en Ontij stond in de loods vis te bakken. Ondanks
de motorstoring was het al met al toch een
geslaagde dag.

Festival
Nieuw voor ons was het Dutch Wooden Boat
Festival in Den Helder begin juli. Het was
de eerste keer dat dit georganiseerd werd.
Het publiek moet het nog ontdekken, maar
toch hadden we over belangstelling niet te
klagen. Ook op de kade waren leuke dingen
te doen.
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Foto Jenny Engeln

Pinck vlot geduwd en daar gingen ze, 1e
bank geen probleem, op de 2e bank een
paar flinke brekers en water in de boot. De
lenspomp draaide volop, maar raakte regelmatig verstopt. Ook nam de wind weer
toe, er werd scheepsraad gehouden ter
hoogte van Castricum en de mannen namen
het verstandige besluit om terug te keren.
Om 9.15 uur stond het spul weer voor de
loods. Toen eerst maar een bakkie op de
goede afloop. Maar helaas ontbraken we
wel op Spakenburg en Elburg een week later. Komend jaar beter.

Verder zaten we niet stil

De oude gereedschapscontainer werd ontmanteld en door Mart Gul afgevoerd. We
hielden vrij laat in het jaar onze barbecue
en gingen daarna de pinck in orde maken
voor de Fjoertoer. Het werd het schip van
Wickie de Viking, een prachtig geheel. Er
tussendoor namen Leo Wassenaar en Berry
Dekker officieel afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
van 80+, maar ze komen nog steeds aanwaaien. Ook werkt het bestuur aan een
veiligheidsprotocol, er staat al veel op papier wat nog gestroomlijnd moet worden.
Voor het komend vaarseizoen wordt er al
Geschenken
Woensdag 25 september, dat was afgespro- hard aan gewerkt om evenementen binnen
ken, kwam de heer Verhoeff en een vriend te halen. En daar hoop ik in het volgende
nummer weer over te verhalen.
samen met de heer C. Paul op bezoek bij
de pinck. De pinck werd uitgebreid bekeken van boven tot onder; opbouwende kri- Jan Sander
tiek werd geleverd en we deden een bak
koffie. Tijdens de koffie overhandigde de
heer Verhoeff ons een litho (datering ca.
1830) van in de maritiem artistieke wereld
In memoriam
bekende lithograaf J.C. Schotel, voorstelWilma Sander - de Zwart
lende visserspincken/bomschuiten bij een
Ze heeft zich vanaf het begin ingezet
vuurbaak. We zijn hier erg blij mee. Eervoor de pinck
der dit jaar kregen we een olieverfschilderij van de Egmondse amateurschilder J.
Blok geïnspireerd op Philip Sadée. Ook hier
zijn we blij mee.
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Kerels gezocht voor een riskante
reis. Laag salaris, bittere koude.
Vele uren zonder daglicht.
Veilige terugkomst twijfelachtig.
In geval van succes: eer en
erkenning!
Zoals in die goede oude tijd...

Marjan de Glopper

houdt van het authentieke

arjan de Glopper komt in 1973 in Egmondnnen te wonen. Ze is dan al een gewaareerd kunstschilder. Marjan, die in grote steen heeft gewoond, is erg gecharmeerd van
et landschap achter de duinen dat ze eraart als een troost. ‘Alles van waarde is
eerloos.’ Het zijn woorden van Lucebert die

aar aanspreken, want het verontrust de kunsteaar dat er steeds weer stukjes van het landschap
gehaald worden. Ook daarom legt ze alles vast
et pen en penseel. Tegen Ron Ranzijn van de
kmaarsche Courant zegt ze in 1991 als ze prosteert tegen de Oostelijke Randweg: “Egmond

ziet z’n eigen schoonheid niet. Het is eigenlijk
nog een oud boerendorp waar je nog kunt ervaren
welk seizoen het is: lente, zomer, herfst of winter. Het is hier authentiek, rauwer en ouderwetser en minder intellectueel dan in Bergen”.
Olieverf rond 1990, kort voordat de randweg een
hap uit het landschap zou nemen.
Marjan schilderde op de plek waar nu het winkelcentrum is.
Schenking aan het Museum van Egmond.
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Martijn boven in de kolom het mooie logo als op de poster
Fotos graag mooier uitlijnen
Marge mag klein
LOGO WOII

www.egmondindetweedewereldoorlog.nl
De vernielde westzijde van Egmond aan Zee

Exposities over oorlog en bevrijding:
Museum van Egmond
Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee
25/4 t/m 1/11 dagelijks 14.00 - 17.00
+ juni, juli, augustus woe 19.00 - 21.00
*
Museum Prins Hendrik de Zeevaarder
Voorstraat 41, Egmond aan Zee
25/4 t/m 1/9
dagelijks 10.00 - 17.00
*
Bunkermuseum Jansje Schong
Duingebied Boulevard Noord
april t/m oktober
1e en 3e zondag v.d. maand 11.00 -16.00
*
Huys Egmont
Slotweg 42, Egmond aan den Hoef
25/4 t/m 1/9
za en zo 14.00 -17.00 en bij vlagvertoon

Vuurtoren in camouflagekleuren, foto Jonker

Canadees legervoertuig op legerkamp in duin
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*
Abdijmuseum
Vennewatersweg 27a Egmond-Binnen
25/4 t/m 1/9
di t/m za 12.00 -16.30

Martijn graag betere foto
Vele bunkers op strand en in de duinen

Doorlaatpost Hoeverweg

Evacuatie abdij in 1942, foto Abdijmuseum

Belgische poorten die in zee onder water stonden

Voetseldroppings door
Amerikaanse bommenwerpers

Amateurfotograaf J.A.C. Klok maakte kort na
de bevrijding in 1945 een prachtige serie foto’s.
Met dank aan beeldbank Historisch Egmond en
het Derper beeldarchief (vuurtoren)

Bevrijdingsoptocht Egmond-Binnen
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Jannetje en Aris waren in Amerika
Roeland Koning kwam naar Egmond in 1924, en Gari Melchers, de langst gebleven
schilder van de ’Egmondse School’ was toen al negen jaar weg. Roeland had dus
niets met die (meestal) buitenlandse schilders te maken. Wel ging hij er prat op dat
zijn werk soms aan Amerikanen werd verkocht, zoals ’Het aardappelrooien’ dat echter terugkeerde over de oceaan en nu in het Museum hangt (zie de voorplaat).
Het Museum van Egmond wist afgelopen jaar drie Roeland Konings te bemachtigen.

Ze horen zo bij ‘Derp’

‘Het Aardappelrooien’

Een van de leukste klusjes voor het museum is om met een paar mensen op pad te
gaan voor de aankoop van een nieuw schilderij en er vervolgens ook mee thuis te
komen, wat van tevoren nog lang niet zeker is. Afgelopen zomer lukte het alle drie
de keren, doordat de eigenaars zich met
de prijs schappelijk opstelden. Alle Roeland Konings samen (er zijn er nog vier +
twee reproducties van getekende portretten) hebben het aanzien van het museum
enorm verrijkt.

Het grootste werk dat te koop kwam, was
‘Het aardappelrooien’. De jonge Roeland
Koning schilderde het in 1924. In een boek
uit 1933 staat het afgebeeld met de vermelding: ‘In Amerikaansch bezit’. Het verhaal is dat het zeker een halve eeuw geleden is teruggekocht door de schilder waarna het vele jaren in zijn Wassenaarse villa
hing. Daarna verkocht hij het in zijn woonplaats aan een vriend waar ik zeven jaar
geleden hartelijk werd ontvangen. Ik kon
hem vertellen over Jannetje en Aris Krab
op hun duinlandje en hij hielp met het
Het werk van Roeland Koning is van beachterhalen van eigenaars van andere
lang, omdat het alles vertegenwoordigt
schilderijen. Deze vriend van Roeland Kowat hoort bij het oude ‘Derp’, ook de kle- ning was erg aan het schilderij gehecht.
ding. De broers Krab die zijn geschilderd, Zeer tegen zijn zin moest hij er toch afhebben nog op de bomschuiten gevaren en stand van doen, omdat hij niet langer
natuurlijk hadden ze een ‘lankie in dôin’. thuis kon wonen. Een drama voor de eigeVrouwen als Jannetje Krab en Antje Wijker naar, maar een opsteker voor Egmond.
moesten alle ziekte, dood en ellende vaak Bijzonder is dat ook dit schilderij nu hangt
alleen zien op te vangen.
op de plek waar Roeland Koning ter kerke
Over het harde leven van deze taaie Derging.
pers is bij de schilderijen aan de hand van Kort geleden dook er een ‘Aris Krab’ op in
oude foto’s het een en ander te lezen.
Canada, maar die bleek al verkocht.
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Fragment van het laatst gekochte schilderij van Roeland Koning
Het lijkt de Musschenbuurt die in de oorlog is gesloopt. Het is kleiner dan de andere werken, maar wel een juweeltje. De eigenaar, Peter Groen uit Zevenaar vertelde: “Ik weet
nog dat het schilderij bij mijn oma in ’t ‘voor’ôis’ hing op Duinstraat 4. Ze heette Trijn
Groen-de Graaff en ze was een schat van een oma. Haar zonen, daar kon je maar beter
geen ruzie mee zoeken. Mijn vader Piet Groen was jachtopziener (later politieman in
Wassenaar) terwijl diens broer Cor juist een fanatiek stroper was.” Een spannende combinatie! Peter Groen vertelde ook dat zijn oma een zuinige vrouw was, die wel eens geld
uitleende. Ze vroeg dan om een onderpand en het vermoeden is, dat ze zo aan het schilderij is gekomen. Gelukkig was de lange rit naar Zevenaar niet voor niets en het schilderij uit 1924 is nu te bewonderen.

‘Vissersvrouwen’
Dit grote werk van Roeland Koning is in Amerika geveild en
via de kunsthandel in Nederland verkocht. Na de tentoonstelling in 2018 is het teruggegaan naar de eigenaar die het
wel wil verkopen. Helaas is de
prijs te hoog voor het museum.

Foto Simonis & Buunk

‘Kerkgang’
Dit fijnzinnige schilderij met Jannetje Krab, de vrouw
van de vaak geschilderde Aris Krab, met op de achtergrond de Vinkenbuurt. Het werk is in bezit geweest van
een dominee. Diens zoon in Amsterdam bood het te
koop aan en het museum ging hierop in. Deze en andere schilderijen van Roeland Koning oogsten veel bewondering, ook van kenners.
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Egmondse School: meer te zien in museum
Het schilderskistje van Gari Melchers is
het topstuk van een nieuwe presentatie
van de Egmondse School. In tegenstelling
tot de kunst van Roeland Koning is het
werk van Hitchcock en Melchers meestal
onbetaalbaar. Wel zijn in het museum nu
foto’s te zien van - vaak onbekende schilderijen die deze en andere buitenlandse schilders rond 1900 in de Egmonden maakten. Ook hangen er vijf grote
beschilderde panelen die ooit in hotel
Zeezicht werden tentoongesteld.

Knappe Derper meiden
Van enkele Derper meiden is bekend dat ze
voor de schilders werkten en poseerden:
Mensie en Kniertje (Kierie) Blok en hun
nichtjes Anna en Dirkje Dekker (Dirkie
Daay). Het zou hun levens voorgoed veranderen. Schilderijen waar ze op staan, zijn
meestal in het bezit van Amerikaanse musea. Zo fotografeerde ik ’Penelope’ met
Kierie Blok in de ‘National Gallery’ in Washington DC, vlakbij een zaal vol Rembrandts. Ook Van Gogh hing in de buurt.

‘Penelope’ Gari Melchers circa 1910 olieverf 136 x 126 cm
National Gallery of Art, Washington DC
Kierie Blok en Corinne Melchers in Schuylenburg. Kierie werkte lang voor Henriette Hitchcock en
volgde haar naar Engeland en Amerika. Ze had ook veel contact met de Melchers.
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Fragment van ‘Dutch streetscene with Gathering figures’, George Hitchcock 1884, Egmond aan
Zee. Olieverf 62 x 53 cm, foto (Christies) in zijn geheel in het Museum van Egmond te zien

Buitenlandse schilders
Tussen 1890 en 1905 kwamen er tientallen schilders naar Egmond om lessen
te volgen van George Hitchcock, die
hulp kreeg van zijn kunstbroeder Gari
Melchers. Schilders uit Amerika, Duitsland, Engeland en soms Frankrijk, keerden menigmaal terug naar Egmond.

Kleurige afbeeldingen van schilderijen van George Hitchcock nu te zien
in een nieuwe presentatie over de
bloembollencultuur in de Egmonden

Onder hen zijn grote namen zoals James Shannon, Florence Upton, Hugo
Vogel en Heinrich Heimes. Ze logeerden in pensions en hotels of kochten
zelf een huis zoals Hitchcock en Melchers deden. Melchers was zo gehecht
aan Egmond en de Egmonders, dat hij
er ruim 30 jaar heel dikwijls verbleef
en veel schilderde.
Verbazingwekkend veel!
Carla Kager

Wie informatie heeft over de schilders van de Egmondse School of
over Roeland Koning en vooral hun
schildersmodellen, is welkom om
te bellen: 072 - 5065692 of te mailen: c.kager.egmond@gmail.com

Schilderskistje Gari Melchers
In het deksel verfde Melchers o.a. zijn geliefde
Slotkapel waar hij menig schilderij vervaardigde.
Het kistje is in bruikleen van Gari Melchers Home
and Studio in Virginia U.S.A. Hier woonden Gari en
Corinne Melchers vanaf 1916. Hun landgoed werd
een Melchers museum. Meer dan de helft van de
getoonde schilderijen is in de Egmonden gemaakt.
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Foto Cor Mooij
Sebas Groot met zijn grootouders Nel en Gerard Belleman. Gerard hield bij die gelegenheid een
toespraak. De man die zoveel voor Egmond heeft betekend, is helaas niet meer onder ons.

Impressie van de activiteiten in 2019
Tentoonstelling 2019

Trouwen in het museum

We hadden de tentoonstelling van Marjan
de Glopper en een kleine expositie over
‘de vergeten oorlog in 1799’ door Cor Prins.
Ook hebben we in juli 2 werken van Sebastiaan Groot mogen tonen. Sebastiaan won de
tv-wedstrijd ‘Wie wordt de nieuwe Rembrandt’. Het winnende schilderij moest in
het Rijksmuseum blijven, maar een heel
mooi zelfportret van Sebastiaan en een portret van zijn oma mevrouw Nel Belleman,
hebben we deze maand in bruikleen gekregen. Ook mochten we op ons verzoek de in
brons gegoten kop van Egmonder Glijn de
Jong tentoonstellen, vervaardigd door Egmonder kunstenaar Fabio Pravisani.

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. Het is ook heel leuk om te doen voor
de vrijwilligers.

Donateursavond 2019
Willem Gravenmaker uit Sint Pancras kwam
in de Prins Hendrik vertellen over de Viking
bank, een hulpmijnenveger waarop veel
Egmonders hebben gevaren. Het was een
boeiende avond die goed werd bezocht.

Museumbode
De Museumbode heeft sinds vorig jaar een
totale make-over gekregen. Wij zijn er als
bestuur heel erg trots op en tevreden mee.
We hopen dat u dit ook zo ervaart. Zo’n
eerste opmaak vraagt veel tijd en expertise
en dat hadden we niet gered zonder de fantastische hulp van Carla Kager. Zij heeft er
heel wat uurtjes in gestoken om het tot een
mooi geheel te krijgen. Ook deze bode
heeft ze weer verzorgd samen met Annie
Zwaan, onze trouwe redactrice. Onmisbaar
zijn ook de foto’s van Frits van Eck, de correcties van Cootje Bronner en Tine Zwaan
en het technische werk van Martijn Mulder.
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Onderhoud museum
De westmuur in de schuitenschuur is opnieuw gestuukt en vormt nu een mooi geheel met de rest. Heel bijzonder is het dat
deskundige mensen bereid zijn dit geheel
kosteloos te doen. Hier zijn we heel dankbaar voor. Buiten hebben Gerard Wijker en
Arie Genet het rolpaard van het kanon opgeknapt. De Egmonder kunstenaar Ewout
de Groot is bereid gevonden om het schild
boven de ingang over te schilderen.

Vrijwilligersuitje 2019
Op woensdag 20 maart zijn de vrijwilligers
naar Castricum getogen om daar een bezoek te brengen aan het strandvondsten
museum. Ze werden ontvangen met koffie
en appeltaart waarna zij een rondleiding
kregen. Na afloop werden ze bij onze vrijwilligster Lia onthaald met een drankje en
een hapje. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Schenkingen

Vrijwilligers
Het bestuur wil alle vrijwilligers enorm
bedanken voor hun fantastische inzet Dit
jaar hebben zich gelukkig ook enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld. Zij hebben dit
seizoen al volwaardig meegedraaid naar
volle tevredenheid van iedereen. Hun werk
is voor Egmond en de Egmonders van de
toekomst van groot belang. Daardoor kan
onze bijzondere geschiedenis worden bewaard en tentoongesteld en levend gehouden.

Sponsors
Het bestuur wil alle sponsoren bedanken.
Dit jaar noemen we Bakker brilmode voor
het sponsoren van de prijzen van de puzzelspeurtocht, drankenhandel Meijer die
de drank vergoedt tijdens de opening van
het museumseizoen, en Willems’ Vissuper
die een heerlijke visschotel verzorgt, ook
op deze dag.
Ella van der Zeijden, secretaris

In 2019 is weer een aantal voorwerpen
aan het museum geschonken. Zo ook een
houtsnijwerk van Cor Wijker. De eigenaar
had het al klaar staan om weg te doen.
Toen een familielid dit hoorde stelde die
voor om bij het museum te vragen of er
interesse zou zijn. Dat was zeker het geval. We hebben ook het mooie verhaal
genoteerd dat de familie erbij vertelde.
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 geregistreerd en op
verantwoorde wijze bewaard. In veel gevallen kunnen zij permanent of af en toe
worden tentoongesteld. Omdat we maar
een heel klein museum zijn, zijn we soms
genoodzaakt om spullen niet aan te nemen. Het liefst aanvaarden wij stukken
die te maken hebben met de geschiedenis
van de Egmonden.

De zeemanskop
van Glijn de Jong
in brons door
Fabio Pravisani

21

Ella van der Zeijden-de Groot, geboren in Egmond aan den Hoef, is sinds 2016 secretaresse van het museumbestuur. Ella beperkt zich niet tot deze taak. Lang niet. Ze
is een verbindend persoon die er werk van maakt om de vrijwilligers op de hoogte te
houden en ze is heel attent bij ziek en zeer. Ook als gastvrouw is Ella altijd bereid
als er iets bijzonders wordt georganiseerd in het museum. Rondleidingen geeft ze
graag en haar handigheid en creatieve kwaliteiten kan ze kwijt bij het helpen inrichten van een tentoonstelling. Zo doet ze nog veel meer, in fijne samenwerking
met bestuur en vrijwilligers. Het is niet zo gek dat Ella hoopt op nieuwe aanwas.

Ella van der Zeijden zoekt collega’s:
“Kom gewoon eens praten”
Martijn mogelijk Ella’s
gezicht iets oplichten

Boeiend en inspirerend
Ella vindt het belangrijk dat er goede
samenwerking is tussen bestuur en vrijwilligers en dat iedereen zich op zijn gemak
voelt. Ze vindt haar taken boeiend, mede
omdat ze er veel van leert. Inspirerend
ook. Ze is erg gaan houden van de schilderijen van Roeland Koning en van de Egmondse School, een verrijking van haar
leven. Ze kan dit ook delen met haar echtgenoot Louis die vrijwilliger is bij Historisch Egmond en bij het museum Prins Hendrik de Zeevaarder.

“Zal ik dat even doen?”

Foto Louis van der Zeijden

Een historische foto. Ella in het AFAS Stadion
met de Rabo cheque voor het museum. Bij
harde stormwind waaide op 10 augustus het
dak er gedeeltelijk vanaf. Gelukkig was er
toen niemand aanwezig.

Ella heeft een eigenschap die voor haar
omgeving heel plezierig is: ze is zo aardig
en gretig om dingen op te lossen, dat ze
nogal snel is met de toezegging: “Zal ik dat
even doen?” en ja hoor, dan komt het ook
goed. Maar dit kan niet voor altijd zo gaan.
Ella is ervan overtuigd dat er versterking
moet komen, ook in het bestuur. Wel raadt
ze aan om bij het museum te beginnen als
beheerder die de bezoekers ontvangt,
want daar leer je veel van. Haar aanmoediging moet toch wel iemand aanspreken:
“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. Kom gewoon eens praten”, zo besluit Ella.
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Rabo Clubkas Campagne
Begin juni van het van het afgelopen
jaar werd ik door de penningmeester
gevraagd of ik op 18 juni naar het AFAS
stadion wilde gaan, want die avond was
er een uitreiking van de donaties van de
Rabo Clubkas Campagne.
Er moest iemand persoonlijk aanwezig zijn
van een club, stichting of vereniging om
een enveloppe in ontvangst te nemen. De
penningmeester was zelf verhinderd dus
deed hij mij het verzoek erheen te gaan.
Nu was ik nog nooit in het stadion geweest
want ik ben geen voetbalfan, dus vond ik
het wel spannend.

hun enveloppe open maken. Daarna werden de overige deelnemers gevraagd om
allemaal tegelijk de enveloppes op te maken. Wat een enorme verrassing toen er
op het formulier een bedrag van € 507,10
stond genoteerd. Een zeer welkom bedrag. Wat fijn om te vernemen dat 110
Rabobankklanten het museum zo’n warm
hart toedragen door op ons te stemmen.
Super bedankt!

Rabo Club Support 2020

In 2020 wil de Rabobank een vergelijkbare
campagne organiseren onder de naam:
‘Rabo Club Support’. Ook dit jaar zegt de
We wisten nog niets van het dak Rabobank toe weer een aanzienlijk bedrag
Alkmaar en omgeving telt heel veel stich- beschikbaar te willen stellen. De campagtingen en verenigingen dus was het een
ne begint medio juni en de finale vindt
drukte van belang. We werden feestelijk
plaats in oktober. Dus bent u als donateur
onthaald en mochten vervolgens een heel klant van de Rabobank, houd dan in juni
grote gouden enveloppe ophalen. Na eerst uw brievenbus of social media in de gaeen heerlijk gebakje en koffie te hebben
ten, want dan kunt u weer vernemen hoe
genuttigd werden we allemaal verzocht op u op ons kunt stemmen. We hopen weer
de grote tribune plaats te nemen. Geluk- op een enorme deelname.
kig wisten we toen nog niets van het dak.
Na wat officiële speeches werden de win- Ella van der Zeijden
nende partijen genoemd en mochten zij

Storm houdt van geschiedenis event.kaderkleur
Storm Gouda was
een van de drie
winnaars van de
museumspeurtocht. Dennis Bakker (van de brillenzaak) reikte de
cadeaubon uit. Hij
sponsort deze kinderactiviteit al
vele jaren. De
winnaars die elders wonen, kregen de prijs thuisgestuurd.

Mammoetkies
Storm heeft een keer
een bot naar het museum gebracht, dat bleek
te zijn van een steppenwisent. Gevonden
in de Noordzee, net als
een kies van een mammoet destijds gebracht
door Jan Gouda, de opa
van Storm. Dennis en
Storm poseren dan ook Tekst en foto’s
Ella van der
voor de vitrine waar
Zeijden
deze botten in te zien
zijn.
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Dit is een nieuw stuk

Vrijwilligers van harte welkom!
Het Museum van Egmond beschikt over van de vitrines. Wat het ook is, het geeft
een gezellige en enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het museum zes maanden per jaar elke middag
open is (dit jaar als proef ook de avonden van de braderie) en dat de bezoekers gastvrij worden ontvangen.

Je hoort erbij
Als beheerder ben je zelfstandig en het is
leuk en interessant om de bezoekers te
spreken. Vaak zijn ze heel geïnteresseerd
of vertellen zij zelf verhalen. De fijnste
reacties krijg je als je een paar uurtjes
achter de balie zit. Het aantal keren dat
vrijwilligers dienst doen is helemaal vrij
en gaat in goed overleg. Een of twee keer
per maand (mei t/m oktober) is al prima.
Sommige vrijwilligers doen ook andere
klusjes voor het museum zoals onderhoudswerk, timmerklussen of het poetsen

voldoening en je hoort erbij. In het najaar
is er een gezellig samenzijn en een keer
per jaar hebben we een uitje.
Graag willen wij de groep uitbreiden met
een paar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft
geen bijzondere kwaliteiten te hebben.
Als je gastvrij bent en enthousiast voor
het museum, dan is dat genoeg. Natuurlijk
word je eerst goed ingewerkt. Voel je er
wat voor om vrijwilliger te worden, bel Lia
de Vries of Ella van der Zeijden of kom
eens langs.

P.r.-medewerker gezocht
Ook aan een p.r.-medewerker is dringend
behoefte. Vind je het leuk om stukjes te
schrijven, een poster of uitnodiging te
maken etc., neem dan eens contact op.
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Deze foto lijkt onderdeel van
een serie foto’s die bij Egmond
is gemaakt voor Tijdschrift Het
Leven eind 1932. Zeker is het
echter niet.
Wie herkent deze mannen?
Foto Spaarnestad

Stroperstentoonstelling 2021
Stropers: ze heetten Dekker, Zwart, Prins, Visser, Konijn, Blok, Groen, Stam, Van
Duin, Schol, Wijker, Buis, Krab, Koper, Blaauboer, de Jong, Hopman, de Groot, de
Wit enzovoort en ze hadden bijnamen als de Kneet, de Wimmege, de Striel, Dop,
Proest, Sis, Olie, Jek, de Mosk en ga zo maar door. De Derper stropers zijn misschien het bekendst, maar de Hoevers en Egmond-Binners konden er ook wat van
Het Museum van Egmond zoekt spullen, foto’s, verhalen, notitieboekjes etc. voor
een tentoonstelling over stropers en jachtopzieners in 2021.

Huis van Bewaring

Om meeuweneieren

Het is niet een bezigheid om te verheerlijken, maar stropen was wel een cultuurverschijnsel in de dorpen aan zee. Vaak was
het bittere noodzaak om wat bij te verdienen en om de karige maaltijd aan te vullen. Natuurlijk mocht het niet, maar juist
dat leverde vaak spannende verhalen en
mooie anekdotes op als ze de jachtopzieners weer eens te slim af waren geweest.

Het ging destijds niet alleen om hazen,
konijnen en fazanten, maar ook om meeuweneieren zoeken. Enkele Egmonders hebben al gereageerd en informatie gegeven,
maar het is nog niet genoeg. Het museum
is op zoek naar: klemmen, strikken en andere attributen zoals kleding, tassen, een
lichtbak, tekeningen, schilderijen, opgezette dieren etc. Dit alles zowel van de
stropers als van de jachtopzieners.

Als opgepakte stropers aan de rechter beloofden om het nooit meer te doen, dan
geloofde die er geen snars van en dat was
ook terecht. Als ze niet konden vissen, dan
hielden de stropers elkaar gezelschap in
het Huis van Bewaring.
In de Alkmaarsche Courant verscheen menig sappig artikel waarbij de krant duidelijk op de hand was van de Egmonders.

Wie heeft er nog foto’s?
Wie iets heeft dat het museum mag gebruiken: verhalen of foto’s om te kopiëren, wordt verzocht om contact op te
nemen met: Bob Kos tel. 06 -12174197 of
via mail: b.kosmindef@gmail.com of
Carla Kager tel.: 072 - 5065692
mail: c.kager.egmond@gmail.com
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Het museum is ‘superleuk’
Kinderen zijn van harte welkom in het Museum van Egmond. Ze hebben soms een
heel eigen kijk op de spullen van vroeger. Het is leuk en leerzaam om ze te vragen
uit te vinden wat ze het mooist vinden of wat ze het meest aanspreekt en ze daarover te laten vertellen.

Speurtocht
Voor de iets grotere kinderen (of
met een beetje hulp) is er de gratis speurtocht door het museum.
Gewapend met een stickervel
doorzoeken de kinderen het museum en kunnen ze zo op het juiste
woord het goede plaatje plakken.
Elk jaar is er een nieuwe speurtocht en er zijn prijsjes mee te
winnen.

Schoolbank
Suze Lynn (3) is al een paar keer in
het museum geweest. Ze kijkt
haar ogen uit en vindt het er superleuk. Ze mocht op het trappetje klimmen bij de boot en weet
de ouderwetse schoolbank al te
vinden. De volgende keer gaat ze
de poppen andere klederdracht
aantrekken.

Vrijwilliger Lia de Vries
zorgde voor een koffertje
vol met miniklederdracht
voor de poppen.
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Donateurs en belastingaftrek
368 Donateurs
Gezamenlijk zorgen (op dit moment) 368
donateurs voor vaste inkomsten van het
museum. De meeste donateurs en sponsors
steunen ons al vele jaren. Het zijn met
recht de vrienden van het museum. Om
het natuurlijk verloop op te vangen, blijven we echter op zoek naar nieuwe vrienden. Kent u ook iemand die dit misschien
wil worden, geeft u dan eens dit boekje
door.

Uw jaarlijkse gift is aftrekbaar van
de belasting!
Als u van plan bent om tenminste vijf jaar
een gift aan het museum te doen, dan
kunt u dit bedrag - ongeacht de hoogte
ervan - aftrekken van uw belastbaar inkomen mits u een speciaal formulier thuis
bewaart waarop dit is vastgelegd. In het
museum zijn deze formulieren aanwezig of
neem contact op met onze secretaris Ella
van der Zeijden.

Gratis bezoek met gezin
Als nieuwe donateur bepaalt u zelf uw bijdrage vanaf €17,50 per jaar. Dan kunt U
het museum gratis bezoeken met kinderen
of kleinkinderen. Ook ontvangt u in maart
de Museumbode samen met een uitnodiging voor de donateursavond en voor de
opening. Aanmelden kan bij het museum,
telefonisch of via de mail; zie pagina 29.

Het museum is haar
trouwe donateurs en
sponsors heel dankbaar. Dat geldt natuurlijk ook voor

Kaart voor badgasten
Voor minimaal €25,- kunt u een donateurskaart kopen voor een zomerhuis of appartement. Dan kunnen uw gasten gratis naar
het museum.

schenkingen en voor

Schenkingen

Zonder uw steun kan

Het museum ontvangt af en toe een schenking of erfenis. Daardoor heeft het o.a. de
nieuwe tentoonstellingsruimte kunnen
aanbouwen. Ook wil het museum graag
iets achter de hand hebben voor nieuwe
aankopen of groot onderhoud. De belastingdienst heeft de Stichting Museum van
Egmond erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geeft voordelen
bij erven en schenken.

Het museum is weer
mooier gemaakt.
Kom eens kijken!
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giften in de bus die in
het museum staat.
het museum niet bestaan!

Sponsors van het Museum
Egmonder Pinck Bitter
Naar receptuur van Slijterij Meijer, Egmond aan Zee

Museum van Egmond:

‘leven bij de duinen en de zee ‘
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Contact

Alles hetzelfde grijs.

Museum van Egmond
Zuiderstraat 7,
1931GD Egmond aan Zee
Postbus 193
1930 AD Egmond aan Zee

Telefoon
072 - 5069164 (tijdens opening)

Mail: info@museumvanegmond.nl
Web: www.museumvanegmond.nl
Rondleidingen:
Cootje Bronner 072 - 5064108
Ella van der Zeijden 072 - 5064912

Bestuur
Jan Apeldoorn, voorzitter
tel. 072 - 5063411

Bob Kos, conservator
tel. 06 - 12174197
Mail: b.kosmindef@gmail.com
Ella van der Zeijden, secretaris
tel. 072 - 5064912
Cootje Bronner, bestuurslid
tel. 072 - 5064108
Arie Genet, penningmeester
tel.072 - 5335498
Gerard Wijker, bestuurslid
tel. 072 - 5063480

Ledenadministratie:
Connie Swart, tel 06 - 24477984

Museumbode
Redactie
Annie Zwaan tel. 072 - 5065591
Mail: koning.zwaan@quicknet.nl

Samenstelling
Carla Kager (lay-out/teksten)
Martijn Mulder (technische realisatie)

Foto’s en fotobewerking
Frits van Eck/Carla Kager
of anders aangegeven
Boven: tekening: Bob Denneboom
Voorplaat: Jan Apeldoorn en Bob Kos zijn
net aangekomen bij het museum met een
nieuwe aanwinst ‘Het aardappelrooien’
van Roeland Koning.
Foto Frits van Eck

Organisatie vrijwilligers
en trouwerijen
Lia de Vries tel. 072 - 5061318

Bankrekeningen
Rabobank: NL84RABO0315770112
t.n.v. St. Museum van Egmond
ING: NL32INGB0000040087
t.n.v. St. Museum van Egmond
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De titel met logo Martijn
Mogelijk idee het grijze vlakje ?

Martijn, wil je de openingstijden op de website ook zo vermelden?
Duitsers schrijven maanden met een hoofdletter...het is een keuze en kan anders.
Hoofdletter en mittwochs kleine letter dus dat is goed.

Museum van Egmond
Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee
Welkom /Willkommen 25/4 t/m 1/11
dagelijks /täglich 14.00 - 17.00
+ Juni, Juli, Aug. woensdag/mittwochs 19.00 - 21.00

www.museumvanegmond.nl
/museumkaart\
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