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Visserijdag 2014,

Stichting Egmond '40-'45 kan terug kijken op een geslaagde visserijdag.
Het weer was ons gunstig gezind en ook aan belangstelling hadden we
geen tekort.
Mede door de inzet van onze vrijwilligers en de medewerking van de
Haagsche Bunkerploeg (Ruud en William in het bijzonder) is dit
evenement voor ons een groot succes geworden.

Aan einde van de Smidstraat ging men even terug in de tijd:  
Voorzien van een originele Willy's jeep, wegversperringen, zogenaamde
Tjechische egels, Duitse bewegwijzering en een Duitse en Amerikaanse soldaat,
liep het publiek
door de geschiedenis.

Dit werd goed ontvangen, wat blijkt uit onderstaande reacties:

"Het werd toch wel eens tijd voor zoiets hier in Egmond"

"Eindelijk wordt dit stukje geschiedenis hier verteld aan de jeugd"

Deze Duitse E-mail reactie:

"Ich habe mich heute in Egmond mit dem kollegen unterhalten, um ein gefühl 
dafür zu bekommen was Sie vorhaben mit dem Bunkern die vor Egmond noch 
ausgegraben werden."

Hieruit blijkt maar weer dat de geschiedenis over de tweede wereldoorlog
vandaag de dag nog steeds leeft, en boeit.

Ook hadden we een kleine prijsvraag, het aantal kogelhulzen moest geraden
worden welke in een duitse helm lagen.
Het juiste antwoord was 83 stuks. dhr. Meyer uit Castricum had het juiste aantal
geraden. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
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http://egmond4045.nl/nieuwsbrief.html


Watervergunning

Om onze bunkermuseum plannen te kunnen verwezenlijken moeten we het een
en ander aan zand afgraven.
Dit zand ligt in de zogenaamde primaire zeewering van Rijkswaterstaat.

Hiervoor is een zogenaamde watervergunning nodig van het Hoog Heemraadschap.
(HHNK).
Deze vergunning is vorige week aan ons afgegeven!
Het HHNK zag geen bezwaar in onze plannen, mits we ons aan hun "spelregels"
houden.

U zult begrijpen dat deze vergunning voor ons zeer waardevol is, en wij dan ook 
zeer blij zijn.

Giften:

Onlangs hebben wij een aantal giften mogen ontvangen:

H. Kuijpers  : gedenkboek over de tweede wereldoorlog.

 
 

Oproep!!!!

Onze Stichting is op zoek naar:

Vrijwilligers voor diverse uiteenlopende werkzaamheden.

Donateurs. (word u donateur voor een minimaal bedrag van €29,95 , dan

ontvangt u tevens het boek van John Heideman "Castricum en Bakkum

tijdens de Tweede Wereldoorlog" gratis*

Sponsoren.

Tastbare herinneringen , zoals voorwerpen uit de periode '40-'45.

*zolang de voorraad strekt.
Intresse? Info? Vragen? Wilt u wat vertellen? Mail ons.

mailto:info@egmond4045.nl


Nr.5 - 2014 De mensen achter Stichting Egmond '40-'45:

Martijn Visser, Voorzitter.
Mark de Vassij, Vice voorzitter/ webmaster.
Michiel Kriele, Secretaris.
Judith Weghorst, penningmeester.
Dirk Sander, bestuurslid.
John Heideman, public relations.

Stichting Egmond '40-'45, info@egmond4045.nl  www.egmond4045.nl
K.vK. te Alkmaar nr. 60511354   Rabobank: NL76RABO 0181047829

mailto:info@egmond4045.nl
http://www.egmond4045.nl/

