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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2009 

 

Beste vrienden van de akker, 

 

Het jaar loopt ten einde en via deze 

nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de 

laatste gebeurtenissen op en rondom de 

Adelbertusakker. Misschien hebt u de nieuwe 

boomaanplant al gezien, of bent u zelf trotse 

eigenaar van een van de bomen op de akker. 

Want een van de bijzondere momenten dit jaar 

was de aanplant van de lindebomen, parallel 

aan de plattegrond. Wie wilde kon een 

lindeboom adopteren en eventueel zelf planten. 

Op zaterdagochtend, 19 april, gingen de linden 

daadwerkelijk de grond in. Dit feestelijke 

moment werd met koffie en koekjes onder een 

prachtige lentezon gevierd. Dank zij de groene 

handen van Fred Houtenbos die de linden na 

de aanplant regelmatig water heeft gegeven, 

maken de jonge bomen het nu uitstekend.  

 

 
Ingrid Voelke van de Stichting Regionale Archeologie 

Baduhenna zeeft de aarde uit de plantgaten 

(foto: Silke Lange).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de plantgaten eenmaal waren gegraven, 

hebben leden van de Stichting Regionale 

Archeologie Baduhenna de grond gezeefd die 

uit de plantgaten kwam. Naast houtskool en 

kleine fragmenten aardewerk kwam daarbij 

ook een kleine hoeveelheid bot (verbrand en 

onverbrand) aan het licht. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken  met het feit dat de 

Adelbertusakker in de Middeleeuwen als 

begraafplaats heeft gediend. Voor hoelang en 

voor wie (behalve dan voor Adelbert zelf) is 

niet bekend. Een topvondst bestond uit een 

middeleeuws muntje, een halve munt om 

precies te zijn. De munt is geslagen tussen 

1354 en 1358.  

 

  
Voor- en achterzijde van de munt (foto: Kees Zwaan). 

 

Net op tijd voor de Adelbertusviering is de 

putdeksel van de Adelbertusput vervangen. 

Egmond-Binder Peter van de Reep heeft  

met zijn zoons Perry en Roy, beide leerlingen 

timmerman, het karwei geklaard. Voor de 

nieuwe putdeksel zijn enkele eiken  

koorbanken hergebruikt. De koorbanken 

kwamen beschikbaar tijdens de renovatie van 

de abdijkerk. We hebben dus een nieuwe 

putdeksel met een oud verhaal.. en een mooie 

link met de abdij. Niet alleen de putdeksel is 

vervangen, ook het metselwerk heeft een 

opknapbeurt gehad. Benno Wittebrood, 

voorzitter van de Stichting Adelbertusakker, 

heeft via marktplaats een partij boerengeeltjes  
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geregeld. Samen met zijn schoonvader Arie 

Admiraal is het oude metselwerk hersteld en 

aangevuld. Tijdens het slijpen van de “nieuwe” 

boerengeeltjes in  “taartpuntjes” kwam zoveel 

stof vrij dat een ongeruste inwoner van 

Egmond-Binnen naar de akker fietste omdat 

zijn vrouw dacht dat de akker in brand stond! 

 

 
De volgende generatie die water mag pompen op de 

Adelbertusakker (foto: Benno Wittebrood).  

 

Sinds mei staat er een informatiebord aan het 

begin van de Adelbertusakker. De akker is  

namelijk het startpunt van de wandelroute 

“Het Monnikenpad”.  

Het zal u niet zijn ontgaan dat het 

Monnikenpad, een initiatief van Stichting De 

Wielenmaker, officieel is geopend op 28 juni. 

Hierbij werd ook het Laatste Wonder van 

Adelbert, namelijk een biologisch gebrouwd 

bier met de naam “Sancti Adelberti 

Miraculum Novum” aan het publiek getoond 

(en het publiek mocht niet alleen kijken, maar 

ook proeven). Dit ware spektakel heeft 

plaatsgevonden in de tuin van de abdij. Nadat 

verteller Wim van Bokhorst en de kinderen 

van De Windhoek het publiek hadden 

meegenomen door de geschiedenis van 

Adelbert, kwam Dirk van Sonoy, gezeten op 

een Fries paard het eerste fust afleveren bij de 

abdij van Egmond. Hij was het die in 1573 de 

abdij verwoestte, nadat hij eerst de brouwketel 

had meegenomen. 

 

 

 

 

Abt Gerard Mathijsen tapte het eerste glas 

Sancti Adalberti voor burgemeester Hetty 

Hafkamp van de gemeente Bergen. Het bier is 

geënt met het water uit de Adelbertusbron en 

wordt gebrouwen in licentie met de abdij. 

Er is altijd wel wat te vertellen over de akker. 

Zo zijn we druk bezig met het maken van een 

website. Op de website vindt u straks 

interessante wetenswaardigheden over de 

akker, over de restauratie en over vieringen en 

activiteiten. Hebt u zelf een mooi verhaal of 

foto’s van de Adelbertusakker, dan houden wij 

ons graag aanbevolen.  

 

Voor het onderhoud en de renovatie van de 

akker zijn we aangewezen op subsidies en 

donaties. We zijn blij met een bijdrage van de 

Stichting SHOE uit Egmond die ons € 1000 

heeft geschonken voor de aanschaf van 

bloembakken.  

Wij willen alle vrienden van de akker 

bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage. Nieuwe 

vrienden zijn van harte welkom en misschien 

wilt u ons ook in praktische zin helpen. Dat 

kan bijvoorbeeld door onze groenploeg te 

komen versterken.  

 

Wilt u meer informatie over de 

Adelbertusakker of over vrijwilligerswerk, 

dan kunt u ons bereiken via het vermelde 

telefoonnummer onderaan de brief. 

 

Graag wijzen we u op de Dageraadsmis op 

tweede kerstdag om 5.00 uur op de akker 

(graag zelf een lantaarn meenemen).  

 

Wij wensen u allen een fijne kerst en een 

gelukkig Nieuwjaar! 

 

Hoogachtend, 

 

Het bestuur  

van de Stichting de Adelbertusakker 

 


