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Bevrijdingsdag 5 Mei
We mogen terug kijken op een geslaagd bevrijdingsfestival. Dit
evenement vond plaats op het Pompplein te Egmond aan Zee.
We stonden hier met een replica bunker welke ons beschikbaar
gesteld was door Bunkermuseum Den Haag.
Ook stichting historisch Egmond kwam letterlijk en figuurlijk bij
ons binnen waaien. Zij toonde daar erg mooie foto's uit de
meidagen van '45.
Tijdens een bezoek aan onze stand herkende een vrouw
haarzelf op een aantal foto's waarop
ze als kind te zien was.
Op dit moment zijn we in gesprek met deze vrouw om haar
verhaal van de bevrijding op te tekenen.

Visserijdag

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

Sinds 1995 wordt in het centrum van Egmond aan Zee jaarlijks
de Visserijdag gehouden. Het nautisch verleden van Egmond
aan Zee trekt jaarlijks duizenden mensen naar het kustdorp. In
juni kunnen ze hun hart ophalen tijdens de Visserijdag.
Vanaf een uur of tien ‘s morgens kunnen bezoekers de sfeer
proeven van begin vorige eeuw. Het centrum, de winkelstraat
en omliggende straatjes worden gevuld door kramen met een
nautische markt. Er wordt klederdracht gedragen en er klinken
zeemansliederen vertolkt door shantykoren.
Ook Stichting Egmond '40-'45 is dit jaar weer van de partij.
U kunt ons niet missen aan het einde van de Smidstraat!

Bezoek Kustbatterie Wijk aan Zee

Op zaterdag 30 mei zijn we met een kleine groep actieve
vrijwilligers op pad geweest naar Wijk aan Zee.
Hier waren we op uitnodiging van Stichting rondje Wijk
aan Zee.
De rondleiding werd gegeven door een bevlogen
vrijwilliger dhr. Franklin Stelwagen.
We hebben onder andere de radarbunker V143 bezocht.
Complex Radarbunker V143:
In de lucht- en zeeoorlog was het van belang informatie
te verkrijgen over naderende vlieg- en
vaartuigen. Bij vroegtijdig signaleren kon men het
geschut, de luchtafweer en de
jachtvliegtuigen alarmeren. Daartoe experimenteerde
men met detectieapparaten. De radar
was aan het begin van de oorlog alreeds operationeel en
werd nog verder ontwikkeld. Er waren
verschillende types geplaatst in Wijk a Zee, één ervan,
de Mammoet, stond op een bunker van
het type V143. Deze bunker - ter hoogte aan de zuidkant
van het Hoge Duin - is aanwezig en kan worden
bezichtigd. Naast deze bunker waren onderkomens van
het type M151 en 621. De laatste is ondergewerkt.

Ongewenste bezoekers
Zoals u mogelijk wel heeft vernomen via Facebook,
hebben wij bezoek gehad van ongenodigde gasten in
onze bunker.
Binnen no-time hebben door ons bericht op Facebook de
daders zich gemeld.
De schade werd vergoed en excuses gemaakt.
Nieuwsgierigheid bleek de voornaamste drijfveer.
Als ze oud en wijs genoeg zijn kunnen ze zich nog altijd
aanmelden als vrijwilliger.

Niet Weggooien!

Dit is de naam van onze actie om spullen uit de tweede
wereldoorlog te redden
van de vuilstort.
Het gebeurd maar al te vaak dat wanneer opa of oma
komt te overlijden dan wel naar een verpleeghuis
vertrekt, de zolder wordt opgeruimd en spullen uit '40'45
in de vuilnisbak belanden.
Daarom haken wij in op de landelijke actie, niet
weggooien!
Folders hiervan staan verspreid over Egmond.
Mocht u deze of de andere folder van onze stichting
inclusief folderbak willen hebben voor bij u op het werk
of iets dergelijks, meld het ons!
Ook een presentatie c.q. lezing over de oorlog in en om
de Egmonden verzorgen wij graag voor u.
Ondersteund door beelden op de beamer en een boeiend
verhaal nemen wij u mee op een reis door de tijd.
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Oproep!

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.
? Info? Vragen? Wilt u wat vertellen? Mail ons.
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