Uw verhaal wordt ons verhaal...
IN DEZE
NIEUWSBRIEF
Opgraving
bunker
Oproep !!!!

Het gaat gebeuren!
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober gaan we ons toekomstig museum
openen...
Opgraven in dit geval!
De werkzaamheden omvatten ondermeer het ontgraven van de VF7a.
Dit gebeurd in samenwerking met de Fa. van der Oord, Mart Gul, HHNK, PWN en
Rijkswaterstaat.
Wat gaan we doen:
-De beide ingangen, welke zich op twee hoeken bevinden, worden toegangkelijk
gemaakt.

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

-Er wordt een nieuw dal voor de toegang tot de bunker gecreëerd.
-Twee tijdelijke deuren gaan de ingangen afsluiten gedurende de
werkzaamheden.
-Hekwerk op en rond de bunker wordt geplaatst zodat er geen mensen
onverhoeds
van de bunker kunnen vallen, deze is straks bij de ingangen 3 meter hoog.
-Puin wordt uit de grond rondom de bunker verwijderd, en ook in de bunker zelf
ligt wat puin.
-Het zand wordt gezeefd en puinvrij gemaakt door de Fa. vander Oord.
Het gezeefde zand wordt op intressante objecten doorzocht.
Bezoekers zijn beide dagen van harte welkom,
Blijf echter wel achter het afzetlint, en volg de aanwijzingen op van onze
mensen.
De opgraaflokatie bevindt zich aan het einde van de noord boulevard.
Om de lokatie te bereiken:
Ga naar de ingang duingebied noord bij Kerdijk.
Door de slagboom en dan meteen linksaf langs de fietsenstalling duin in.
Recht voor je op ongeveer 200 m ligt de lokatie, kan niet missen.
Er zal die dagen ook een info tent staan met folders en het boek van John
Heideman voor mensen die ter plekke donateur worden voor minimaal € 29,95.
Graag geven we daar uitleg over onze plannen.

Onze donateurs mogen, als het moment daar is, de bunker betreden voor een
vluchtige blik.
Dit geld dus alleen voor donateurs...(stille hint)

Tot bij de opgraving!

foto's: W. Steenvoorden (HBP)

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.
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