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Vergunning

Na lang te hebben gewacht hebben wij goed nieuws, de 
vergunning vanuit de provincie Noord-Holland is binnen. Dit 
houdt voor ons praktisch in dat het realiseren en exploiteren van 
ons bunkermuseum een feit is. Nu nog een omgevingsvergunning 
vanuit de gemeente en de eerste bezoekers mogen we van harte 
welkom heten.
 

 

Visserijdag terugblik

Ook dit jaar stonden we weer op de visserijdag in de Smidstraat. 
We kunnen zeggen dat deze editie net als vorig jaar een groot 
succes was. De Willy's jeep ontbrak ook dit jaar niet en tevens 
hadden we een heuse bunker setting met een St-Bunker. 
Vanaf een groot LCD scherm kon men live meekijken met de 
bewakingscamera's vanuit de bunker. 
Het was een druk bezochte dag en konden we meerdere 
donateurs verwelkomen.

http://www.egmond4045.nl/
http://blog.egmond4045.nl/
http://www.egmond4045.nl/nieuwsbrief/index.html


Graffiti

Begin van de zomervakantie werden wij onaangenaam
verrast door het aantreffen van graffiti op de
bunkermuren. Deze bleken naar verder onderzoek
afkomstig te zijn van duitse " toeristen". Een groot deel
van de graffiti is inmiddels verwijderd de rest volgt
binnenkort.

Werkzaamheden

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het goed 
afsluitbaar maken van de bunker en het aanleggen van 
trappen rondom de bunker.
Zowel de noordzijde als de zuidzijde zijn nu voorzien van 
trappen welke vroeger op de werf lagen. Afgelopen 
zaterdag zijn deze intensieve en zware werkzaamheden 
door een leuke groep enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd. 
Het resultaat mag er zijn. Top! Een ieder bedankt.



Zeedorpendag

Op 6 september staan wij voor ons eerst op de
Zeedorpendag "Lankiesdag" achter Zwartedijk met een
informatie stand. Voor meer info volg de link. 

Letteradoptie

De naam is bij ons bekend maar helpt u ons aan een van de 24
letters van de naam op ons museum?
Dat kan:

U kunt een letter "adopteren" voor €15.-
 Stuur ons een Email ( info@egmond4045.nl )met uw gegevens

en hoeveel letters u wilt adopteren.

Uiteraard hebt u dan gelijk een uitnodiging te pakken voor de
opening waarbij de naam van het bunkermuseum officieel wordt
onthuld!

Lancaster

Naast de gewone werkzaamheden omtrent het
bunkermuseum zijn we de afgelopen periode ook bezig
geweest met de zoektocht naar een vermiste lancaster
welke op 17-12-1942 is neergestort voor de Noord-
Hollandse kust. Afgelopen vrijdag 21 augustus is er een
duikteam geweest naar een mogelijke locatie, deze bevond
zich 14 mijl ten westen van Callantsoog. Deze locatie
kregen wij als tip van een visser welke hier diverse
metalen aantrof. Op deze locatie werd echter geen
vliegtuigwrak aangetroffen, maar wel een grote
hoeveelheid ijzeren buizen.
We houden ons aanbevolen voor meerdere tips.

Donateurs

Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs.
Heeft u ons gesteund in 2014?  En is het er dit jaar nog
niet van gekomen? U kunt dan altijd nog uw bijdrage
overmaken op onderstaand rekening nummer. TIP! U kunt

http://egmondonline.nl/jaargetijden/zomer/zeedorpendag-lankiesdag-egmond-aan-zee/
http://egmondonline.nl/jaargetijden/zomer/zeedorpendag-lankiesdag-egmond-aan-zee/
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in uw internetbankieren vaak een optie aangeven om dit
ieder jaar automatisch te verwerken.  (Al is het 40-45 cent
met elke bijdrage zijn wij content)
Alvast bedankt.

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.

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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