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Terugblik 2016 Bunkermuseum
Jansje Schong.

Het eerste seizoen voor het Bunkermuseum Jansje
Schong is voorbij. Terug kijkend op 2016 kunnen
we met z’n allen (donateurs, vrijwilligers, sponsoren
en bezoekers ) concluderen dat het een
fantastisch eerste museumjaar was met ruim 1700 
bezoekers.
Wat hebben wij als Stichting Egmond ’40-’45 gedaan 
en wat is er gerealiseerd:

- De realisatie van Bunkermuseum Jansje
Schong. ‘een  ontmoetingsplek voor verhalen
uit het verleden’

- Rondleidingen door het duingebied in de
voormalige tweede  wereldoorlog
onderkomens.

- Deelname aan Bunkerdag 2016. Tijdens
deze dag waren  bijzondere deelnemende
bunkers geopend die normaal niet
toegankelijk zijn voor publiek. wij hebben een
groot aantal  bezoekers deze dag mogen
verwelkomen.                                    kijk voor
meer informatie op http://www.bunkerdag.nl

- Presentaties gehouden bij verenigingen en
bedrijven.

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


- Het aankopen van tentoonstelling
attributen.

- Het opzetten van een nieuwe tweetalige
folder in het  Nederlands en Duits vanaf 2017.

- In het museum meer informatie geven in
Nederlands en Duits  door middel van bordjes.

- Het organiseren van een vrijwilligers- en
donateursavond.  Tijdens de donateursavond
heeft Hans Nauta een mooie lezing  gegeven
over luchtfotografie in de duinen

- Wij hebben een overeenkomst
getekend met het PWN. Deze  overeenkomst
geldt voor een periode van 10 jaar. Hiermee
zijn wij één van de archeologische partijen
waar het PWN  mee  samenwerkt.



- Lichtjes op oorlogsgraven plaatsen op
oorlogskerkhof in bergen.     Hier hebben wij als
Stichting, koffie / thee / warme chocolademelk  en
limonade verzorgd.



 

Donateurspas 2017

Vanaf seizoen 2017 gaan we een donateurspas 
uitgeven voor donateurs die een minimale bijdrage 
overmaken van € 15,-. Deze pas is geldig voor het 
museum seizoen in het jaar waarin het wordt 
uitgegeven en geeft recht op gratis toegang tot het 
bunkermuseum tijdens de reguliere openingstijden. 
Verder zal u als donateur worden uitgenodigd voor 
de donateursavond welke wordt georganiseerd aan 
het eind van het jaar.

Zoektocht 2e museum bunker.

Binnenkort gaan we met een bodemrader het terrein 
rondom ons Bunkermuseum onderzoeken naar 
mogelijke resten ofwel complete bunkers. Dit om in 
kaart te brengen of er mogelijk een 2e locatie 
beschikbaar is voor het bunkermuseum.



Opmetselen 2e schoorsteen.

In navolging van de noordzijde schoorsteen van de 
bunker, wordt nu ook de zuidzijde schoorsteen 
aangepakt. Dit is mede noodzakelijk om het 
binnenklimaat te verbeteren.

Bunkerdag 2017

Net als in 2016 zijn wij weer deelnemer van 
Bunkerdag 2017. Dit jaar willen wij het grootser 
aanpakken. Hier alvast een tipje van de sluier: het 
idee is om meerdere locaties binnen de gemeente 
bergen te bezoeken. Één van deze locaties is 
voormalig vliegveld bergen. Hier zullen we o.a. de 
voormalige commadobunker gaan bezoeken. Het 
bezoek aan deze bunker is uniek, want deze is voor 
het eerst sinds 70 jaar geopend voor publiek. Houdt 
onze voorverkoop van de toegangstickets in de 
gaten via onze website of Facebook. 
http://www.egmond4045.nl

Opengraven vleermuisbunker i.s.m. 
het PWN

Komende maand gaan we samen met het PWN en 
onze vrijwilligers een voormalige commandobunker 
opengraven en inrichten voor vleermuizen. 

http://www.egmond4045.nl/


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,
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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

 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.

mailto:info@egmond4045.nl


Donateurs

Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs.
Heeft u ons gesteund in 2016?  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
nu bij ons een automatische incasso aangeven. indien u
minimaal € 15,- doneert ontvangt u een persoonlijke
donateurspas welke gratis toegang geeft tot het
Bunkermuseum voor 2 personen tijdens reguliere
openingstijden.
vraag naar de mogelijkheden via
Secretaris@egmond4045.nl

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.

De mensen achter Stichting Egmond '40-
'45:

Martijn Visser, Voorzitter.
Mark de Vassij, Vice voorzitter/ webmaster.
Michiel Kriele, Secretaris.
Judith Weghorst, penningmeester.
John Heideman, public relations.
Erwin Glas, bestuurslid.
Erik Röpke, bestuurslid.

Stichting Egmond '40-'45, info@egmond4045.nl
 www.egmond4045.nl
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