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Opening Museum
Op 7 mei was het eindelijk zo ver, de opening van het
museum!
De opening is vericht door 3 dames te weten: Klazien
Beets, Jans Blok en Cootje Visser. Alle 3 de dames
hadden een connectie met de naamgeefster van het
bunkermuseum, Jansje Schong.
Klazien Beets was op 7 mei 1944 getuige van een drama
wat zich voltrok op de Kennemerstraatweg in Heiloo.
Jansje Schong was de tante van Jans Blok en Cootje
Visser.
Nieuwsgierig geworden naar het verhaal?
Kom dan zeker naar het museum!
De belangstelling die dag was geweldig.
PWN, wethouder Odile Rasch, donateurs, vrijwilligers en
anderen welke ons een warm hart toedragen waren
aanwezig.
Zondag 8 mei was de eerste dag dat we open waren voor
het publiek.
Ook op die dag heel veel mensen over de vloer gehad!

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

Kijk hier voor een kort filmpje

Nieuwe website
Sinds kort is onze website totaal vernieuwd.
Misschien heeft u het al gezien, maar we zijn nu nog
duidelijker "in beeld".
De kracht van multimedia wordt door ons ten volste
benut, naast de website zitten we ook op Twitter en
facebook.

Museum medewerker
Voor de eerste en derde zondagen van de maand,
onze openingsdagen, zijn we nog op zoek naar
mensen welke het leuk lijkt om een paar uurtjes
"dienst" te draaien.
Wat kan je van de werkzaamheden verwachtten:
bezoekers ontvangen bij de ingang, kaartjes
verkopen, toezicht houden en als je dat leuk vind,
wat vertellen over het museum, de doelstelling en
de voorwerpen welke zich erin bevinden.
Ook kan je deze taak als vrijwilliger verrichtten.
Belangstelling?

Laat het ons even weten via Email:
info@egmond4045.nl

Nationale bunkerdag 2016
op zondag 5 juni 2016 is het weer zover: nationale
bunkerdag.
Zoals de naam al doet vermoeden zijn die dag in
Nederland alle bunkers opengesteld welke een
museum functie hebben, danwel speciaal
opengesteld zijn.
De entreeprijs bedraagt die dag € 6.-.
Met dit kaartje kunt u vervolgens alle andere
deelnemende bunkers in Nederland ook bezoeken.
Wij bieden als extra die dag een bezoek aan de
küver 450 welke zich naast ons museum bevind en
nu als vleermuisverblijf is ingericht.
De vleermuizen zijn die dag gevlogen wat ons de
mogelijkheid geeft om een woonbunker van de
Duitsers
te laten zien.
Betreden van deze bunker is op eigen risico, er ligt
veel puin in.
U gaat onder leiding van een gids naar binnen,
welke het verhaal van dit type bunker verteld.

Lees voor meer info over de nationale
bunkerdag www.bunkerdag.nl

Bereikbaarheid:
U kunt ons via vele paden bereiken in het duingebied
maar, de makkelijkste zetten we even op een rij:
Bij de ingang Kerdijk van het noordelijk duingebied gaat
u door de slagboom en dan meteen linksaf na het
informatiebord van de PWN.
Dan het hoge duin oplopen waar u het museum bovenop
vind.
route 2:
Aan het einde van boulevard noord het zandpad rechts
oplopen, dan ook weer naar de top van het duin.

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.
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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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