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Stilte !!

De afgelopen periode is het stil geweest rondom de
Bunker, echter is het bestuur achter de schermen druk
bezig met verschillende zaken die ook onze aandacht
nodig hebben.

We zijn onder andere bezig met het verkrijgen van de
laatste vergunningen benodigd voor het inrichten en
openstellen van de bunker, hierdoor is onze gewenste
opening op 5 mei aanstaande niet haalbaar.

In het nieuws

De Stichting is op verschillende manieren in het nieuws
geweest.

Op 30 januari heeft de Stichting middels een artikel

in de media laten weten

dat wij ons distantiëren van illegale graafactiviteiten

in duin. Door deze

activiteiten komt de Stichting negatief in het nieuws.

Zie hier het artikel

Op 8 maart is er een stukje in de media verschenen

waarin wij informatie

vragen over een Lancaster bommenwerper welke op

17 december 1942

is neergestort in de Noordzee.

Onze assistentie is gevraagd door Dhr. George

Clarck uit het

Verenigd Koninkrijk, historicus en kleinzoon van een

van de bemanningsleden.

http://www.egmond4045.nl/
http://blog.egmond4045.nl/
http://www.egmond4045.nl/nieuwsbrief/index.html
http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/3902822/egmond-4045-distantieert-zich-van-illegale-bunkergravers.aspx
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We hebben inmiddels enkele aanwijzingen

ontvangen en er volgt een verder

onderzoek.

10 maart heeft de Stichting een informatieavond

gehouden in het voormalig

VVV kantoor, Santiago School. Op deze avond heeft

Martijn een uiteenzetting

gedaan over waar de Stichting op dit moment staat

en waar we naar toe

willen. Aansluitend heeft John de aanwezigen aan de

hand van enkele unieke

foto's meegenomen naar Egmond in de

oorlogsjaren.

Ook hebben we tijdens deze avond diverse

voorwerpen in ontvangst mogen

nemen, waarvoor onze dank.

Tevens willen wij langs deze weg de Stichting

Santiago bedanken voor het gebruik van de lokatie.

23 maart, aansluitend aan de jaarvergadering van

vereniging dorpsbelangen

Egmond "de Parel van Egmond" heeft de Stichting

een lezing gegeven over

Egmond in de oorlogsjaren.

De lezing werd door de aanwezigen zeer goed

ontvangen.

Wij kunnen uiteraard ook voor uw club of

vereniging een lezing verzorgen, neem dan contact

op met de Stichting via : info@egmond4045.nl

25 maart hebben wij onze plannen gelanceerd voor

het terug plaatsen van de Duitse radarstelling op

de zeeduin ter hoogte van de oude Bowling, deze

plannen werden door de Egmondse bevolking een

warm hart toegedragen. 

 Tot teleurstelling van velen bleek het een 1 april grap te
zijn !
 Kijk hier voor een stukje in de Dorpsgenoten

mailto:info@egmond4045.nl
http://www.dorpsgenoten.info/edities/522%2025%20maart%20w13%202015.pdf
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Helikopter

Eind 2014 hebben wij een actie gehad onder onze
donateurs waarin wij een op afstand bestuurbare
helikopter hebben verloot.

Deze helikopter is gewonnen door Dhr. Verberne uit

Alkmaar.

Komende activiteiten

Op 5 mei zijn wij aanwezig bij de

herdenkingactiviteiten rondom de bevrijding

in Egmond aan Zee op het Pompplein.

20 juni zijn wij net als vorig jaar aanwezig op de

Egmondse Visserijdag.

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.

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