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Licht in de bunker !!
Afgelopen weekend was het zo ver de bunker is opgegraven.
Met een groot aantal vrijwilligers is samen met firma van der Oord
en firma M. Gul
de bunker vrijgegraven.
Op vrijdag ochtend vroeg kwam de rupsdumper, een kiepwagen
op rupsbanden, van firma M. Gul het hoge duin opklimmen
gevolgd door een graafmachine van firma van der Oord.
Na een korte bespreking kon er direct gestart worden met de
werkzaamheden.
Er werd begonnen met de zuidelijke ingang vrij te graven, deze
was tegen de middag vrij gekomen. Nu konden al snel de
aanwezige vrijwilligers de dichtgemetselde ingang vrij maken en
het puin en zand uit de bunker halen.
Zaterdag is er begonnen met de noordelijke ingang vrij te graven.
In de bunker zelf ging men ondertussen vrolijk verder met de
opruimwerkzaamheden.
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Diezelfde zaterdag zijn er 2 hekwerken rondom de gecreeerde
dalletjes gemaakt met palen die gesponsord waren door firma M.
Gul.
Aan het eind van de dag was het resultaat verbluffend:

beide ingangen waren vrij van zand en puin, en te betreden via de
originele
gangen, deze waren bij de opgraving bloot gekomen.
Ook kwam er tot ieders verrassing een tweede gemetselde
toegangstrap
te voorschijn, waar er maar 1 op tekening stond!
De daken bleken kapot te zijn maar de zijmuren waren in goede
staat.
Zo goed dat we deze nu kunnen gebruiken als zandkering en in de
toekomst een aantal meters weer in de oude, overkapte, staat
terug kunnen metselen.
Zondag middag waren er nog wat kleine werkzaamheden te doen:
Twee van de drie originele ventilatie schachten zijn vrij gemaakt
van puin en er stroomt nu weer frisse lucht door de ruimte's.
Al het zand (wat vocht vasthoud) is nu verwijderd uit de bunker
zodat de vloeren goed kunnen drogen.

Nu gaan we ons concentreren op de montage van de twee
buitendeuren, de aanleg van een voedingskabel vanaf de noord
boulevard, aanleg elektra, schilderen van wanden, inrichtten
bunker en buitenterrein.
Voor deze doelstelingen zijn we uiteraard afhankelijk van onze
vrijwilligers, maar ook onze donateurs, nog geen donateur? Meld
je nu aan.
Wij willen langs deze weg nogmaals onze dank uitspreken aan de
firma van der Oord, fa M. Gul, de Haagse Bunkerploeg (HBP) en
onze vrijwilligers, hun medewerking was onmisbaar, bedankt!
Een leuke impressie van deze dagen zie je op een dit Youtube
filmje gemaakt door William van de HBP. Filmpje
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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.
Nr.8 - 2014

Tastbare herinneringen , zoals voorwerpen uit de periode
'40-'45.
*zolang de voorraad strekt.
? Info? Vragen? Wilt u wat vertellen? Mail ons.
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