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Resten Geveerde Kikker mogen gesloopt

-het huisieder kent de aanblik, haar naam en plaats dichtbij de zee
het houten huis van stilte en cultuur, nu gehuld in duister
verdreven van het licht
enkel het licht van vlammen, heeft het voor het laatst gezien
de zee die haar niet helpen kon, zo dichtbij toch machteloos
de zee kon haar niet redden, misschien heeft ze haar lot verdiend
het huis dat stond als monument, word straks gevormd tot element
enkel nog de planken zijn getuige van haar brute strijd
zwart geblakerd, ingestort diep geraakt en reeds vergaan
enkel maar haar best gedaan, zo goed en kwaad als ze dat kon
geleid door golven en de wind, de tijd heeft even stil gestaan
het huis vernoemd naar teder dier, waar straks toch een eind
aan komt
hoofd geheven en met trots, zal het straks ten onder gaan
terug naar waar ze ooit van kwam, vandaan kwam en weer
terug wederkeert
naar de aarde terug als element, het monument met kleine naam
geboren hier dichtbij de zee, die in de strijd niet helpen kon
de vlammen zijn allang gedoofd, maar in haar hoofd blijft
het licht bestaan
-Jeroen Steketee-

(Foto: Esther van der Linden/RM)

EGMOND AAN ZEE - Een hevige brand verwoestte op 26 februari
van dit jaar het karakteristieke pand
de Geveerde Kikker aan de boulevard van Egmond aan Zee. Zowel de gemeente als de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed stelden vast
dat de houten villa uit 1922– een
rijksmonument- niet meer te restaureren is. Het college van B&W
verleent daarom de eigenaresse toestemming om het huis te slopen.
Na de brand onderzocht een bureau in opdracht van de gemeente de staat van het gebouw. Toen
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tende uitwerking heeft gehad. De
houten delen zijn zo ver ingebrand
dat alle authenticiteit verloren is gegaan. Omdat de Geveerde kikker
een Rijksmonument is, heeft de gemeente ook advies gevraagd bij de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
. Zij concludeerden dat de huidige
resten geen monumentale waarde
meer hebben en dat restauratie niet
meer mogelijk is. De Rijksdienst
gaf daarom een positief advies voor
sloop van de bovengrondse delen
van het gebouw. De ondergrondse
delen –de kelder en de funderinghouden wel de monumentale status.

Geliefde villa
De Geveerde Kikker was het oudste nog bestaande huis aan de Boulevard van Egmond aan Zee en was
geliefd bij de inwoners. Zij hoop-

ten dat de historische villa gerestaureerd zou kunnen worden. Wethouder Odile Rasch: “Het is ook eeuwig
zonde dat dit stukje geschiedenis is
afgebrand. Maar restauratie is geen
optie. De situatie is door een kundig
bureau èn door de Rijksdienst grondig bekeken en hun conclusie was
dat de Geveerde Kikker niet te redden is. Het is nu aan de eigenaresse
om te bepalen wat zij gaat doen met
de resten en de grond”.

Herbouw
Op dit moment zijn er bij de gemeente nog geen plannen bekend
voor herbouw of nieuwe ontwikkelingen op de huidige plek. Er zijn
wel mensen en verenigingen bezig
om te bekijken of een herbouw van
het gebouw op een andere plaats
mogelijk is. Dat zou dan gaan om
een replica.

Historisch Egmond toont
bodemvondsten

Timmerdorp weer voorbij
EGMOND AAN ZEE - Het was
warm, heel erg warm tijdens Timmerdorp Egmond aan Zee. Er waren minder bouwers dan andere jaren wegens vakanties, maar dat kon
de pret niet drukken.
De organisatie had er alles aan gedaan om het voor de kinderen zo
aangenaam mogelijk te maken. Er
was een moeder die op het punt
staat te bevallen, maar toch nog
even de buik ontbloot om de mooie
ronde vorm te laten beschilderen met een prachtige papegaai op
een wereldbol. De bouwwerken die
in het teken stonden van het circus hadden allemaal een eigen uitstraling met de vaders en moeders
als circusdirecteuren. De kinderen
werden allen prachtig beschilderd
als muizen, katten en leeuwen. Tussendoor was er tijd voor een loem-

(Foto: Cor Mooij)

pia of een lekker patatje met een
ijsie toe. Al met al een geslaagd timmerdorp.

Strandzesdaagse weer een succes
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Op die manier wordt een goed beeld
gekregen van wat de Egmondse bodem aan schatten heeft prijsgegeven en kan men er eindelijk achter
komen wat het nou precies is.

EGMOND AAN ZEE - Het was een
hete dag om langs het strand te lopen vanuit IJmuiden op weg naar
Egmond aan Zee. Vele lopers waren bij de zuidpier met de boot
overgezet naar de noordpier bij
IJmuiden om hun weg te vervolgen
langs Wijk aan Zee, Heemskerk,
Bakkum naar Egmond aan Zee.

Iedereen die interesse heeft in archeologie of het leuk lijkt er eens op
uit te trekken met een metaaldetector, zijn van harte uitgenodigd om
langs te komen. Het is een uitgelezen kans om deel uit te gaan maken
van de Werkgroep Archeologie. Het
Historisch Informatie Centrum tegenover de Slotfundamenten is
zondag geopend van 14.00 uur tot
17.00 uur.

Velen deden het kalm aan en waren
laat vertrokken, maar om 15.00 uur
toen het hoog water was, had menigeen moeite met het mulle zand.
Sommige lopers hadden zulke grote blaren dat zij de strijd moesten
staken. Weer een andere kandidaat
had een zonnesteek opgelopen en
moest dus ook afhaken. Maar de
meesten kwamen moe maar voldaan aan bij Egmondia, die ook dit

Een musketkogel zoals op deze foto kwam onlangs uit een tuin aan de Julianaweg.
(Foto: aangeleverd)

EGMOND AAN DEN HOEF - Tijdens de Open Dag bij Historisch
Egmond op zondag 3 augustus, zullen vrijwilligers van de Werkgroep
Archeologie de resultaten laten zien
van het meest recente bodemonderzoek. Dit vond half juli plaats, vlak
achter het HIC, en leverde een leuk
handjevol vondsten op.
Zo is er een aantal muntjes uit de
grond tevoorschijn gekomen, evenals een musketkogel. Mensen die
zelf wel eens iets leuks in de tuin of
het weiland gevonden hebben worden van harte uitgenodigd dit mee
te nemen en vooral langs te komen.

jaar weer een uitstekende gastheer
was voor de duizend lopers. Uitstekende douches en volop eten en
drinken, waar dan ook veel gebruik
van werd gemaakt. De vrijwilligers
bij Egmondia hebben weer gezorgd
voor een mooie Egmond promotie.

JéGé
Nu
Niet alleen tranen,
komen naar buiten.
Die zich nu banen,
zijn tranen met tuiten.
JéGé

