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Terugblik Bunkermuseum seizoen
2017.
Het nieuwe seizoen voor Bunkermuseum Jansje Schong staat voor de deur. Terug kijkend op
2017 kunnen we met z'n allen (donateurs, vrijwilligers, sponsoren en
bezoekers) concluderen dat het een fantas�sch museum jaar was met ruim 3000 bezoekers.

Vanaf 1e paasdag, zondag 1 april 2018 openen wij onze deuren voor het nieuwe seizoen. We
zijn geopend van 11:00 uur tot 16:00 uur.
Ook hebben we een extra openingsdag op de 2e paasdag. Ook dan zijn we geopend vanaf
11:00 uur tot 16:00 uur. Graag verwelkomen wij u als bezoeker.

Klimaat verbetering in het museum

Tijdens de openingsdagen in het museum bleek dat de temperatuur nogal snel op liep in de
kamer met de beamer. Omdat in deze ruimte de meeste apparaatuur draait en de deur
deels dicht gaat �jdens het vertonen van de korte film wordt het snel warm.
Nu is dat verleden �jd. We hebben het airco systeem aangepast en een gat geboord tussen
de beide ruimtes. (dikte muur 60cm !) Nu werkt het systeem perfect en kunnen we de
temperatuur regelen voor beide ruimtes.

http://www.egmond4045.nl/#!/nieuwsbrief
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Rabobank Clubkas 2018
Wij doen mee met de Rabobank Clubkas:
Stem periode loopt dit jaar van dinsdag 3 april t/m maandag 16 april
2018.
Iedereen die lid is van Rabobank Noord-Kennemerland mogen hun
stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen....
Alle leden vanaf 18 jaar van Rabobank NKL worden persoonlijk
uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Ieder lid krijgt drie stemmen ter
beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden.
Dit jaar is er €65.000 euro beschikbaar, welke wordt verdeeld onder het
aantal stemmen die er zijn uitgebracht. Hoe meer stemmen voor onze
stichting, hoe meer opbrengst wij voor het museum mogen ontvangen.
Hopelijk kunnen wij op uw steun rekenen. @RabobankNKL #RaboClubkas
Via onderstaande link vindt u meer informatie en de mogelijkheid om te
stemmen vanaf dinsdag 3 april !
https://goo.gl/Jf6EKg
Alvast bedankt !

https://www.facebook.com/hashtag/raboclubkas?source=feed_text
https://goo.gl/Jf6EKg


Zeedorpendag 2017
Zondag 10 september was het Zeedorpendag. Wij stonden met een
kraampje omdat we deel uitmaken het zeedorpen landschap en
duingebied.
‘Lankiesdag’, zo noemen de Egmonders hun Zeedorpendag ook wel. op
deze dag organiseerde PWN met duinlandjesvereniging De Noord weer
een doe- en kijkdag in de egmondse duinen. Dit jaar hadden wij als
Stichting een prijsvraag: "Raad het gewicht van stalen nooduitgang balk.
Dit werd gewonnen door Jochem uit Heiloo. Hij heeft zijn prijs ( een
afstandsbestuurbare auto) in ontvangst mogen nemen begin oktober bij
het Bunkermuseum.

Wij hadden als Stichting aan gegeven dat wij het prijzengeld en de totale
opbrengst van de extra openingsdag met het Bunkermuseum zouden
doneren aan Zeedorpendag. Dit werd al met al een redelijk bedrag en
konden wij als stichting met trots dit bedrag overhandigen aan de
Penningmeester van Duinlandjesvereniging de Noord. De goeie doelen
waren dit jaar KiKa en het maritiem centrum.



Tetraëders en versperringen

We hebben vorig jaar ook een aantal aanpassingen gedaan aan het buitenterrein. 
We hebben versperringen uit WO2 nagebouwd en boven de ingang 
en uitgang geplaatst.

We hebben ook een orgineleTeraëder opgebouwd. De orginele palen hebben we bij 
een boer kunnen ophalen in ruil voor nieuwe beton palen.



Met de hulp van een aantal vrijwilligers hebben we de palen er kunnen uithalen en 
hebben we de Tetraëder opnieuw kunnen opbouwen bij het Bunkermuseum.



Klik HIER om  een filmpje te zien tijdens het omhoog hijsen van de beton palen. 

"Dambuster" tentoonstelling 2018

Dit jaar zullen wij een aantal restanten tentoonstellen van de op 17 mei 1943 
neergestorte Lancaster bommenwerper op het strand van Castricum.

Dit was de "A for Apple" met aan boord 7 bemanningsleden, deze was opweg naar 
huis na de aanval op de dammen in het Ruhrgebied in Duitsland. Deze Lancaster 
heeft tot 1953 op het strand gelegen er werd bij de januari storm van 1953 in zee 
getrokken en verdween.

https://www.facebook.com/Egmond4045/videos/1824066954332575/


AED Cursus vrijwilligers

Omdat  wij een AED in het Bunkermuseum krijgen, hebben we voor de vrijwilligers 
een AED cursus georganiseerd. Een groot aantal vrijwilligers hebben hier gebruik 
van gemaakt en hebben allemaal hun AED Certificaat gehaald.

De cursus werd gegeven door Inge Krab en Ilona Kriele, Nogmaals bedankt voor de 
leerzame ochtend! 





Donateurspas 2018

Ook dit jaar geven we een donateurspas uit 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 op dinsdag 20 Maart 2018.

"Asperges" gevonden

Bij werkzaamheden aan het nieuwe maritiem centrum kwamen onlangs 
een aantal metalen objecten boven het zand. Het blijkt te gaan om 
restanten van Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. De 
metalen objecten zijn inmiddels verwijderd en hebben wij in ontvangst 
mogen nemen, en zijn te zien bij ons in het Bunkermuseum.
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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

mailto: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.

Donateurs
Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs. Heeft u ons
gesteund in 2017?  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. 

Sponsoren.

Tastbare herinneringen ,zoals voorwerpen uit de periode '40-'45.

? 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.
Marcel Wind, bestuurslid.
Mathieu Dekker, bestuurslid.
Erik Röpke, bestuurslid.
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