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Zeedorpendag 2015
Afgelopen September hebben we deelgenomen aan de
Zeedorpendag en waren tevens 1 van de 3 goeie doelen
waar de opbrengst naar toe ging.
We mochten een mooie cheque t.w.v. € 1100 ontvangen
tijdens de uitreiking op 18 oktober in de Prins Hendrik
stichting.
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Blog
Nieuwsbrief
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ontvangen?

Vleermuis bunker Kerdijk 1
Klik hier om je aan te
melden

In december hebben wij PWN geholpen om een
vleermuisbunker uit te graven zodat deze kon worden
voorzien van stalen deuren.
De vleermuis bunker, genaamd Kerdijk 1, ligt onder aan
het hoge duin waar onze museum bunker zich bevindt.
Dit was tevens voor ons een mooie gelegenheid de
bunker goed te kunnen bezichtigen.
Als wederdienst heeft PWN rondom onze bunker extra
helmgras geplant. Dank daarvoor.
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De bunker is inmiddels afgesloten en in gebruik. Voor
info over deze bunker kunt u zich wenden tot PWN.
(0251-661011)

Omgevingsvergunning
Na een heel traject van vergunningen moest er nog 1
vergunning komen en dat was de omgevingsvergunning.
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat deze ook
inmiddels is verleend!

Werkzaamheden
Zodra deze vergunning binnen was konden verdere
werkzaamheden pas plaats vinden. Zoals:
Trapreparatie zuidelijke uitgang, (deze was
beschadigd tijdens uitgraven bunker) en herstel
luchtschacht. Met gesponsorde materialen van
Bouwbedrijf de Groot en Metselbedrijf van de Himst
is dit ook een mooi resultaat geworden.
Na een lange levertijd konden ook de deuren
geplaatst worden. Onze vrijwilligers Mark Biesboer
en Clemens de Graaff klaarde deze klus in no-time.
Dit zorgt niet alleen voor een betere afsluiting van
de bunker maar ook voor een beter klimaat en een
chique uitstraling.
De overige werkzaamheden binnen in de bunker
zijn momenteel in volle gang het resultaat hiervan
houden we nog even geheim tot de opening.
Ook aan onze website wordt druk gewerkt zoals u
misschien gemerkt heeft, mocht u vragen of
opmerkingen hebben mail ons op
info@egmond4045.nl

Opening !!
Op 8 mei zullen wij de deuren openen voor publiek. Van
11:00 tot 16:00 kunt u een kijkje nemen in onze bunker.
Donateurs hebben vrij entree, voor overige bezoekers
bedraagd de
toegangsprijs €1,50 p.p kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis.
Nog geen donateur? Dit is een goed moment om het te
worden!
In de maanden Juni t/m Oktober zijn we de 1e en 3e
zondag van de maand open.

Voor extra openingsdagen hou onze site en facebook in
de gaten.

Nationale bunkerdag 2016

Zondag 5 Juni is het weer nationale bunkerdag ook wij
doen hier aan mee en zijn dan ook open zoals velen.
Lees voor meer info over de nationale
bunkerdag www.bunkerdag.nl

Fietsroute
De VVV heeft in opdracht van de gemeente een
fietsroute langs sporen van de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld.
Interessante plekken zoals ons museum, vliegveld
Bergen, oorlogsgraven en de crashsite van een Hawker
Hurricane kan je hiermee vinden.
Download de gratis app in de appstore: abellife. Dan de
keus maken onder de button gratis.
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Presentatie?
Lijkt het u leuk dat wij bij uw vereniging of bedrijf een
presentatie geven vraag dan naar de mogelijkheden via

info@egmond4045.nl tevens kunt u via dit adres indien
gewenst een folder bakje aanvragen.

Donateurs
Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs.
Heeft u ons gesteund in 2015? 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 in uw internetbankieren vaak een optie aangeven
om dit ieder jaar automatisch te verwerken.
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.

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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