Egmond '40-'45

Uw verhaal wordt ons verhaal....
IN DEZE
NIEUWSBRIEF
Laatste nieuws
Verhalen uit de
omgeving
Oproep !!!!

Laatste nieuws,
Afgelopen weekend zijn wij weer zeer actief geweest.
In samenwerking met PWN en de Haagse Bunker Ploeg
(HBP) hebben we twee voormalige woonverblijven
ondezocht in het duingebied omgeving Egmond aan Zee.
Een van de woonverblijven bleek, na het dicht maken door
Bureau registratie verdedigingswerken (BRV) in 1947 niet
meer te zijn geopend.
Tijdens dit onderzoek hebben we diverse leuke vondsten
gedaan waaronder een oranje flesje met
"Hautentgiftungssalbe" uit 1942. Dit kleine flesje behoorde
tot de standaard uitrusting
van elke Wehrmachtsoldaat.

Discuseer mee op ons
Blog
Nieuwsbrief
automatisch
ontvangen?
Klik hier om je aan te
melden

Deze zalf werd gebruikt om wonden op de huid te
behandelen na een eventuele gasaanval.

Verhalen uit de omgeving,
"Omdat de verbindingsbunkers van vitaal belang waren,
werden deze vaak naast of tussen reeds bestaande
bebouwing geplaatst. De Duiters hoopten hiermee
aanvallen op deze bunkers te voorkomen"
Lees verder op onze site

Oproep!!!!

Wij zijn voor ons toekomstig museum in Egmond aan Zee
opzoek naar:
verhalen, tastbare herinneringen en voorwerpen uit '40'45.
Mocht u nog voorwerpen hebben en bent u op zoek naar
een goede bestemming, waar het belang van het behoud
voorop staat en de waarde ervan gezien wordt? Denk dan
aan Stichting Egmond '40-'45 !
Soms duiken er bij een verhuizing of grote opruiming
bijzondere materialen op die afkomstig zijn uit de Tweede
Wereldoorlog. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een
stapeltje brieven, oude vergeelde, vage foto’s, militaire- of
huislijke voorwerpen, ook wanneer het nietszeggend lijkt
om te bewaren.
Heeft u informatie? Mail ons

Wie zitten er achter de stichting Egmond
'40-'45?
De stichting bestaat uit
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