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Beste vrienden van de akker,
Hebt u de mooie houten klokkentoren al gezien? In
september werd de klokkentoren uit het Friese
Donkerbroek bij Ureterp opgehaald en met veel
bekijks op de akker geplaatst. Onze vrijwilligers Jos
Benno Herman en Fred hebben flink de handen uit
de mouwen gestoken. Vlak voor deEgmond Binner
Kermis op 3 Oktober was het werk volbracht. De
twee klokken zijn ook al ingewijd. Pastoor Nico
Knol heeft de klokken Peter en Fred gedoopt. De
klokkendoop ging gepaard met het afscheid nemen
van pastoor Nico Knol. Nico heeft namelijk op
verzoek van de bischop een nieuwe uitdaging
gevonden en zal na vijftien jaar het heft overdragen
aan pastoor Overmars. Wij zullen Nico missen en
wensen hem heel veel geluk als pastoor van de
parochie Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans in
de Goorn en als regioleider van de regio ‘De
Kaag’.
Jos Apeldoorn heeft door de verkoop van de oude
eiken kerkbanken die zijn vervangen in de
abdijkerk, € 2000 opgehaald voor de klokkentoren.
Ook hebben we voor de klokkentoren een bedrag
van € 1000 mogen ontvangen van “De laatste eer”
begrafenisondernemer uit Egmond-Binnen.

Herman en Fred tijdens de renovatie van de
klokkentoren.

Onze voorzitter Benno heeft opnieuw een prachtig
verslag geschreven over de klokkentoren. Een deel
van het verslag vindt u in deze nieuwsbrief. Voor
het volledige verhaal verwijzen we u graag naar de
website.
Het ophalen van de klokkenstoel voor de
Adelbertusakker
“Zaterdag 2 juli 2011 was het zover. Na de
ontdekking op het internet door Peter de Roode,
gevolgd door een studiereis om de klokkentoren te
bekijken (met Fred Houtenbos en Jos Apeldoorn)
en de succesvolle marktplaats bieding, haalden
bestuursleden en vrijwilligers de aangekochte
klokkenstoel op in Donkerbroek, Friesland.
Het plaatsen op de akker geschiedde door Fred
Houtenbos, “huis- timmerman” Herman Druijven
met de rijdende werkplaats van Multimate De
Goorn, Jan van Kaa (bekend als de oudBouwbedrijf Tervoort- legende die na dik een jaar
weer een op zijn vertrouwde vrachtwagen mocht
plaats nemen) en mijn persoontje als
vervanger van de geopereerde Jos Apeldoorn.
Fred en Herman namen het voortouw in handen
wat de plaatsing betrof. De poeren werden gestort,
ankers gesteld, het dak gemaakt door Herman, en
Fred legde de prachtige oude pannen er op.
Tussentijds werd de oude laklaag met hulp van vele
mensen eraf gehaald en was de stoel met “Egmond
op zijn Kop” bijna klaar. Om een zo mooi en zo
goed mogelijk (lees: veel) geluid uit de klokken te
halen, kwam het nodige denkwerk aan de pas over
vliegende en slaande klepels. Uiteindelijk lukte ook
dit dank zij een genieus idee van Herman en
luidden de klokken op 12 september voor het eerst
op de akker. “ (Benno Wittebrood)
Dankzij een subsidie van de gemeente Bergen en
een renteloze lening van de parochie kon ook al een
begin worden gemaakt om de sacristie te
vernieuwen. De houten gevels, het dak en de
deurkozijnen staan klaar om gemonteerd te worden.
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In de zomer is een vlaggenmast geplaatst aan de
oostkant van de akker. Van Stichting Historisch
Egmond hebben we een vlag met de Egmondse
kleuren ontvangen.
Tijdens bijzondere gelegenheden zal binnenkort
ook onze “eigen” vlag waaien.

hoop, de groei en de oogst. Al in de oude kerk riep
deze kleur de herinnering op aan het paradijs.
Inheemse planten en Stinzenbollen
De kinderen van basisschool De Windhoek uit
Egmond-Binnen hebben in het vroege voorjaar
éénjarige, inheemse bloemen op de Akker gezaaid.
De activiteit is begeleid door natuurbeheerders van
de PWN. Onlangs zijn op de Akker ook
verwilderingsbollen geplant, zogenaamde
stinzenplanten. Stinzenplanten (stins = steenhuis) is
een verzamelnaam voor planten die oorspronkelijk
niet inheems zijn. Vanaf de middeleeuwen tot in
het midden van de vorige eeuw zijn deze planten
uit Zuid-Europa, maar ook uit gebieden in
Duitsland en elders uit zuidelijk Nederland
ingevoerd. De bekendste stinzenplant is wel het
sneeuwklokje, zowel de enkele als de dubbele
vorm. De planten wisten zich zo goed te handhaven
en soms ook uit te breiden, dat ze nu tot de
Nederlandse flora worden gerekend.

De nieuwe vlaggenmast aan de oostkant van de Akker.

Tenslotte
Graag willen we alle vrienden bedanken voor hun
jaarlijkse bijdrage.
Zijn er nog mensen die zin en tijd hebben om als
vrijwilliger mee te werken aan het herstel van de
Akker, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande
email. Meer informatie over de Stichting en de
geschiedenis van de Akker vindt u op onze website.

Vlag voor de akker
Er is namelijk een nieuwe vlag ontworpen voor de
akker, geheel in de huisstijl. De vlag is horizontaal
verdeeld in een wit en een groen vlak. Wit is de
belangrijkste kleur in de kerk, een teken van
reinheid en heiligheid. Wit is in de liturgie de
feestkleur, die wordt gebruikt in de paas- en
kersttijd en feesten van heiligen die geen martelaar
zijn. Groen staat symbool voor het leven en de

Wij wensen u een gelukkig 2012 en tot ziens op de
Akker,
Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker
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