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Museum seizoen weer
begonnen.
Vanaf begin april begin dit jaar is Bunkermuseum
Jansje Schong alweer geopend.
We hebben tot nu toe al een groot aantal
bezoekers mogen verwelkomen in het museum. De
bezoekers weten ons steeds beter te vinden, mede
door onze nieuwe beachflags. We proberen
natuurlijk het bezoekersaantal van 2016 voorbij te
gaan.
Mocht je nog niet bij ons op bezoek zijn geweest, we zijn
elke eerste en derde zondag van de maand geopend van
11:00 uur tot 16:00 uur. vanaf april tot en met oktober.
Voor extra openingsdagen ga naar
Http://www.egmond4045.nl

Oproep !!!!

Nieuwsbrief
automatisch
ontvangen?
Klik hier om je aan te
melden

Terugblik Bunkerdag 2017
Bunkerdag 2017 was een geweldig succes te noemen. Dit
jaar hadden wij een aantal bezienswaardigheden voor
onze bezoekers in petto.
Natuurlijk was Bunkermuseum Jansje Shong te bezoeken
met de Speciale Bunkerdag ticket en de Bunker naast

ons museum ( Kuver 450) welke ingericht is als
Vleermuis onderkomen. Tevens hadden wij Vliegveld
Bergen opengesteld voor deze speciale dag ism Jelle
Visser (Jelle heeft een klein vliegtuig museum op
vliegveld Bergen. Facebook: @museumvliegveldbergen).
In de grote Commando Bunker stond de tafel en een
aantal stoelen waaraan de voorbereidingen zijn getekend
voor de Duitse capitulatie, deze tafel trok een groot
aantal geïntresseerde. Ook was het Wiederstandsnest
WN7 te zoeken en stonden er gidsen klaar om de
bezoeker mee te nemen terug in de tijd.
We hebben er met iedereen die ons heeft geholpen een
fantastische dag beleefd en zijn alweer druk bezig met
de voorbereidingen voor Bunkerdag 2018.
Nogmaals een dank je wel aan onze vrijwilligers !

Zoektocht 2e museum locatie
De zoektocht naar een 2e museum locatie heeft voor ons
niet het beoogte resultaat gehad. we hadden gehoopt op
een locatie vlakbij ons huidige museum maar het bodem
radar onderzoek heeft geen bunker kunnen ontdekken.
Wel hebben we op andere locaties binnen Egmond aan
Zee een aantal andere intressante dingen ontdekt welke
we nog nader gaan onderzoeken.

Rabobank Clubkas 2017
Ook dit jaar deden we weer mee met het Rabobank
Clubkas. Klanten van Rabobank Noord Kennermerland
konden gedurende periode hun stem uitbrengen op voor
hun favoriete vereniging of stichting. Wij hebben een
groot aantal stemmen gekregen. maar liefst 211. Deze
stemmen waren goed voor een bedrag van € 536 euro
ten behoeven van Bunkermuseum Jansje Schong en de
aanschaf van audio/visuele apparatuur. We willen onze
stemmers nogmaals hartelijk bedanken voor dit mooie
resultaat. Volgende jaar doen we weer mee met
Rabobank Clubkas en hopen natuurlijk op nog meer
stemmen voor het museum.

Rondleiding W02 Gangen
Net als vorig jaar gaan we weer rondleidingen verzorgen
door het duingebied van Egmond aan Zee. We nemen de
bezoeker mee en lopen langs de verschillende
overblijfselen die nog genoeg te vinden zijn langs de
route, we bezoeken zelfs overgebleven gangen. De
rondleidingen worden gegeven op Zaterdag 19 Augustus
2017 om 9:30 uur en 13:30 uur en op Zondag 20
Augustus 2017 om 9:30 uur en 13:30 uur, en duurt
ongeveer 2,5 uur. De route is door een niet glooiend
landschap en is ongeveer 5 km lang. Denk eraan om
stevige schoenen aan te trekken en je kan een beetje
vies worden door het betreden van de gangen. Het
inschrijven voor deze rondleiding kan middels het email
adres rondleiding@egmond4045.nl onder vermelding van
het aantal volwassenen en kinderen en welke tijd de
voorkeur heeft. het maximale aantal personen per
rondleiding is 15 personen. Het bedrag voor deze
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rondleiding is voor volwassen € 15,- en voor kinderen tot
12 jaar €10,-.
u dient tijdens deze rondleiding zelf in het bezit te zijn
van een geldig Toegangsbewijs van het PWN. Deze
kaarten zijn ook bij de ingang (kerdijk) van het
duingebied te verkrijgen bij de kaart automaat van het
PWN.

Evaluatie met het PWN
Na het eerste openings seizoen van het Bunkermuseum
Jansje Schong hebben wij een evaluatie gesprek gehad
met het PWN. Dit was een zeer positief gesprek en
blijven de komende jaren nauw samenwerken met het
PWN om mooie projecten te kunnen realiseren.

Zeedorpendag 2017
Zondag 10 september is het Zeedorpendag. Wij staan op
deze dag met een kraampje omdat we deel uitmaken van
het zeedorpen landschap en duingebied.
‘Lankiesdag’, zo noemen de Egmonders hun
Zeedorpendag ook wel. op deze dag organiseert PWN
met duinlandjesvereniging De Noord weer een doe- en
kijkdag in de egmondse duinen. Dit unieke landschap is
ontstaan door intensief gebruik. Op de kleine akkers,
ofwel ‘lankies’, verbouwen de Egmonders al sinds
mensenheugenis groenten. Op kraampjes bieden zij
onder meer diverse soorten duinpiepers, bloemen,
honing en zelfgemaakte bramenjam aan en vertellen ze
over hun duinen en ‘lankies’. Kom kijken en proeven,
luister naar de uitleg van de PWN-boswachters en ga
naar huis met een echt Egmonds duin- of streekproduct.
Ook voor kinderen is er van alles te doen, waaronder:
nestkastjes timmeren, figuurzagen en schilderen van
duindieren en schminken. Leuk en leerzaam!

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.

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

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.
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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 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!
Nr.2 - 2017

Vrijwilligers voor diverse uiteenlopende
werkzaamheden.
Donateurs.
Sponsoren.
Tastbare herinneringen ,zoals voorwerpen uit de
periode '40-'45.

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