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Uw verhaal wordt ons verhaal…. 

Het Bunkermuseum seizoen 
voor Bunkermuseum Jansje 
Schong is afgelopen. Terug 
kijkend op 2018 kunnen we 
met z'n allen (donateurs, 
vrijwilligers, sponsoren en 
bezoekers) concluderen dat 
het wederom een 
fantastisch Bunkermuseum 
jaar was met ruim 3200 
bezoekers. 

Vanaf zondag 7 april 2019 
openen wij onze deuren 
voor het nieuwe seizoen. 
We zijn dan zoals 

Terugblik Bunkermuseum seizoen 2018  

Kerstactie 2018 Boekenverkoop met hoge korting 

(actie tot en met 31-12-2018 
en zolang de voorraad 
strekt!) 

De 2 boeken van onze 
vrijwilliger en oud-
bestuurslid John Heideman, 
zijn vanaf nu via onze 
stichting met hoge korting 
verkrijgbaar, als je onze 
Kortingscode gebruikt. 
(EGM4045-18)                   
Met deze code en 
vermelding van Stichting 
Egmond ‘40-‘45, kan je de 
boeken kopen voor slechts: 
Deel 1 voor *€10,- en Deel 2 
ook voor *€ 10,-      

Een echte kerstactie dus!  

gebruikelijk geopend van 
11:00 uur tot 16:00 uur.  

LET OP! Extra openingsdag 

Net als voorgaande jaren 
hebben we een extra 
openingsdag tussen de 
kerstdagen en oud en nieuw 
en wel op 27 december 
2018. We zijn dan geopend 
van 11:00u tot 16:00u.                    

Natuurlijk verwelkomen wij 
u als onze bezoeker bij 
Bunkermuseum Jansje 
Schong. 

 

  

 

      

 

 

ag tussen kerst en 
oud/nieuw 
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In deze boeken veel Verhalen 
en foto’s over de oorlog in de 
regio Bakkum en Egmond. O.a. 
de radarstelling der Grosse 
Elefant, welke op het 
grensgebied van Egmond 
binnen en Castricum stond, en 
de bunkerbouw in deze regio, 
komen hierin aan bod. 

Interesse? Email naar: 
info@castricumbakkumwo2.nl  

Met onze stichting als 
vermelding en natuurlijk de 
kortingscode en welk deel je 
wilt aanschaffen.  

*Prijzen zijn exclusief eventuele 
verzendkosten. 
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“Uitslag Raboclubkas 
2018 bekend, alle 

stemmers ontzettend 
bedankt! #raboclubkas 

Op 15 mei 2018 hebben wij 
met onze Stichting een 
prachtig bedrag mogen 
ophalen bij het AZ stadion 
tijden de Finale avond van 
de #RaboClubkas 2018. 
 
Dankzij de mensen die op 
ons hadden gestemd 
hebben wij € 697,- Euro 
mogen ontvangen. 
 
Wij willen daarom nogmaals 
onze stemmers ontzettend 
bedanken en hopen ook dat 
u in 2019 weer op ons stemt 

Rabobank 2018 

Sinds begin december hebben 
we de beschikking over een 
originele loop van een Duits 
Flak 30, 20 mm kanon. Het 
onderstel van dit kanon, wat 
in 2014 gevonden is in een 
bunker bij de Grosse Elefant 
in Castricum, staat in ons 
museum. Binnenkort wordt 
de loop gemonteerd op dit 
kanon en kunt u deze vanaf 
seizoen 2019 bekijken. 
 
De Flak 30 
(Flugabwehrkanone 30) en 
verbeterde Flak 38 waren 20 
mm luchtafweergeschut  

Duits Flak 30, 20 mm kanon. 

gebruikt door verschillende 
Duitse troepen 
gedurende De Flak 
30 ( Flugabwehrkanone 30 ) 
en verbeterde Flak 38 waren 
20 mm luchtafweergeschut  
gebruikt door verschillende 
Duitse troepen  gedurende  
de Tweede Wereldoorlog.  
Het was niet alleen het 
primaire Duitse lichte 
luchtafweergeschut, maar 
tijdens de oorlog verreweg  

 

zodat er wellicht wederom 
een mooi bedrag naar 
Stichting Egmond ’40-’45 en 
Bunkermuseum Jansje 
Schong mag gaan. 
 
Wij houden u op de hoogte 
wanneer de nieuwe 
RaboClubkas 2019 weer 
wordt gehouden en wanneer 
u kunt stemmen. 
 

het meest getalenteerde 
Duitse artillerie-stuk.  
Het werd in verschillende 
modellen geproduceerd, met 
name de Flakvierling 38, die 
vier Flak 38- autocannons op 
een enkele 
wagen combineerde. 
Een grote verscheidenheid 
van 20x138B munitie werd 
vervaardigd om te worden 
gebruikt in Flak-wapens van  
20mm;  Andere soorten 
omvatten talrijke 

oefenrondes (aangeduid 
met Übung  
of Üb in Duitse notatie) en 
een aantal verschillende AP-
typen. Een PzGr 40-ronde 
met hoge snelheid en 
een kern van  
Wolfraamcarbide in een 
aluminium behuizing 
bestond in 20x138B kaliber. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/raboclubkas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVvaDIl53TWsbku4r-DuFtTiPH97pIVBPc_3xMuRP2bTDyDWVB6XKp-NZuvNbmrZXitSESzJar1nw0LY_dp3I1Q72_NKgBqrQ-9Hv-edAaeNVt6mRhjVY07sBs06k7S6SnvPpULPv4G54UAwCN_A2nWm4_l7SbR07ZskrzhFPrD65x-u0KnfS2tp74M_rQ5mOJTsOLvs59lBof81yRC2jVuwTetdkxx1FWRAAhzZJfA92IhPPht5yasQo7sEgKOFMmqbv5yasoI3-UUfF_LMUaQXu440Dh6WbCWeJfgwyk25IDB-Agxm9syYRHLgPeG9o8K2QYdBCGQhTt9ZAoNTOq3A&__tn__=%2ANK-R
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Wij zijn op dit moment bezig 
ons te oriënteren over hoe 
een 2e museumbunker te 
openen. Deze zou zich dan in 
de omgeving van ons huidige 
museum moeten bevinden. 
Voordat dit überhaupt vanuit 
de grond komt moeten we 
eerst de nodige 
toestemmingen verkrijgen. 
 
PWN, Gemeente, HHNK, 
Provincie Noord-Holland en 
Rijkswaterstaat zijn hierin de 
aangewezen partijen. We zijn 
nu bezig met de eerste 
gesprekken in deze richting. 
Er kan inhoudelijk nog niet 
veel meer over gezegd 
worden dan “dat het loopt”. 
Verdere voortgang zal 

2e Bunkerlocatie 

Volgend jaar heeft het 
museum een nieuwe 
aanwinst, namelijk een RAD 
uniform. Het betreft een 
zomeruniform van de  
Reichsarbeitsdienst  
Uitleg RAD: 
 
De Reichsarbeitsdienst (RAD) 
was een organisatie die door 
nazi-Duitsland was opgezet 
om de werkloosheid terug te 
dringen, analoog aan de 
werkverschaffing die in 
Nederland was opgezet. 
Tijdens de Tweede Wereld 
Oorlog werd de 
Reichsarbeitsdienst ingezet ter 
ondersteuning van de 
Wehrmacht. Tijdens de oorlog 
was de Reichsarbeitsdienst 

RAD uniform     (Reichsarbeitsdienst) 

gemeld worden via de social 
media, nieuwsbrief etc. etc. 
Om een idee te geven van 
wat er allemaal nog onder 
grond ligt naast ons 
bunkermuseum: kijkt u eens 
naar de volgende kaart: 
 
Dit is een zogenaamde BRV-
kaart. Gemaakt door het 
Bureau Registratie 
Verdedigingswerken in 1956. 
Hierop zijn alle Duitse  
Bunkers ingetekend zoals ze 
bestonden in 1956. 
Dit werd in opdracht van de 
Nederlandse overheid in 
geheel Nederland gedaan om 
een 
Idee te krijgen wat er nog 
stond, en wat eventueel nog 
gebruikt zou kunnen worden 

voor de BB, de Burger 
Bewaking. 
 
 
 

geclassificeerd als 
Wehrmachtgefolge, 
ondersteunende onderdelen 
van de krijgsmacht.  
Gedurende de inval in 
Noorwegen  en de inval in de 
Benelux en Frankrijk werden 
honderden eenheden van de 
Reichsarbeitsdienst ingezet 
om de troepen aan het front 
te voorzien van voedsel en 
munitie; ook repareerden zij 
wegen en vliegvelden. Tijdens 
de rest van de oorlog werden 
zij op grote schaal ingezet, 
onder meer bij de bouw van 
de Atlantikwall. Leuk om te 
weten er zijn foto's bekend 
van  RAD soldaten die  met 
hun scheppen op de schouder 
door Egmond marcherende. 

De Reichsarbeitsdienst vervulde 
niet alleen ondersteundende 
functies, maar werd ook 
rechtstreeks ingezet in de 
oorlog. Eenheden van de 
Reichsarbeitsdienst werden 
ingezet bij het 
luchtafweergeschut en aan het 
oostfront ook als infanterie-
eenheid. Het gaat hier om een 
uniform van J. Stosborg  met de 
rang van  een Oberstfeldmeister 
( Hauptmann = kapitein) Op zijn 
linkermouw is een embleem 
(Dienststellenabzeichen) 
opgenaaid, dit houd in dat deze 
officier behoorde bij RAD-
Gruppe 156 te  Leipzig. 
De rode swastika armband werd 
ook aan de linkermouw 
gedragen  

Anno 2018 zijn de nummers 
35, 21, 20 24 en 23 er nog 
steeds, de rest is in 1975 
gesloopt. 
Een van deze bunkers zou 
dus een potentiele 
kandidaat kunnen zijn als 2e 
museum locatie, we houden 
u op de hoogte! 
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Het uniform is voorzien van 
een Kriegsverdienstkreuz lint (kruis van 
oorlogsverdienste) werd bevestigd door 
een knoopsgat. 
Betekenis:  Kriegsverdienstkreuz was 
een Duitse  ridderorde of orde van 
verdienste en werd door de Duitse 
Rijkskanselier en  Führer Adolf Hitler op 
18 oktober 1939, iets meer dan een 
maand na het begin van de Tweede 
Wereld Oorlog ingesteld. De orde was 
nodig om verdiensten die niet met de 
Orde van het IJzeren Kruis konden 
worden gehonoreerd desondanks op 
passende wijze te kunnen belonen. De 
kruisen werden mét en zonder 
zwaarden uitgereikt. De zwaarden 
werden toegevoegd voor bijzondere 
diensten "oog in oog met de vijand" 
terwijl de gewone kruisen bestemd 
waren voor verdienste voor de 
oorlogsinspanning waarbij men niet met 
de vijand in contact kwam. Op het linker 
borstzakje bovenzijde zit een feldspange 
(ribbon band) bevestigd. 
Van links naar rechts 
1e Kriegsverdienstkreuz  2 
e sudetenland medaille (De medaille ter 
nagedachtenis aan de eerste oktober 
1938, in de volksmond de Sudetenland-
medaille genoemd, werd geschonken 
door Adolf Hitler in 1938 na de 

 

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 welke wij 
organiseren. 
 

Donateurspas  

“Bunkermuseum 
suppoost? Meld je aan 

via ons emailadres.” 

Overeenkomst van München. De 
inputwoorden van de Orde van de 
Stichting waren: “Voor de zichtbare 
uiting van mijn waardering en 
dankbaarheid voor diensten voor de 
hereniging van de Sudeten-Duitse 
gebieden met het Duitse Rijk". In de 
zakken van het uniform zaten nog de 
volgende artikelen: 
Een portemonneetje met een 
afbeelding van het monument 
Niederwalddenkmal. Bij het openen 
van het portemonneetje is een speldje 
zichtbaar van RAD deze werden 
oorspronkelijk gedragen op een 
hoofddeksel, maar waarschijnlijk zelf 
door de eigenaar op het 
portemonneetje gemonteerd. 
Een Liederenbuch des 
Reichsarbeitsdienstes (Liederenboek 
RAD) met naam van de eigenaar. 
 

  

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 verwachten: 

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 

 

Museum 
medewerker 

mailto:info@egmond4045.nl
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De invoering van de Geefwet heeft geleid tot 
een aantal fiscale wijzigingen voor algemeen nut 
beogende instellingen (ANBI’s).  
Tijdens de behandeling van de Geefwet is ook 
aandacht geweest voor de verbetering van de 
transparantie in de goededoelen sector.  
Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Overige 
Fiscale Maatregelen 2013 gevolg is gegeven aan 
de motie om bepaalde informatie van ANBI’s 
openbaar te maken.  
Deze wijziging is van toepassing per 1 januari 
2014. 

Culturele ANBI Status 

In november 2016 werden 
wij benaderd door Arianne 
Röpke van Keep them 
Rolling, met de vraag of wij 
als stichting wilden 
assisteren bij het branden 
van kaarsjes op de 
oorlogsbegraafplaats in 
Bergen NH. 
 
Dit was in navolging van een 
plaatselijk initiatief in het 
zuiden van het land. 
Vorig jaar is de lichtjes actie 
nog groter geworden. Waren 
er bij de start in 2015 ruim 
140 locaties waar lichtjes 
branden, in 2016 werden op 
263 locaties in Nederland 
lichtjes geplaatst. In 2017 
branden op meer dan 284 
locaties een lichtje bij een 
oorlogsgraf. En niet alleen in 
Nederland maar ook daar 
buiten. Honderden mensen 
zijn op kerstavond in de weer 
om een lichtje te branden. Er 
zijn al clubjes van mensen 

Lichtjes op oorlogsgraven in Bergen NH 

“Lichtjes bij de 
oorlogsgraven in 
Bergen NH neergezet.” 

Geïnteresseerden kunnen op onze website  
(www.egmond4045.nl/culturele_anbi/) 
de nodige gegevens vinden die wij in het 
kader van deze wetswijziging openbaar 
maken. 
 
Wanneer u gebruik wilt maken van het 
belasting voordeel die er is vanwege onze 
Culturele ANBI status op het moment dat u 
aan ons wilt doneren, vraag dan naar de 
mogelijkheden: secretaris@egmond4045.nl 

 
 

  

ontstaan om dit tot een vaste 
traditie te maken. 
 
Wij omarmden dit initiatief van 
harte en verleenden onze 
medewerking. Dit jaar doen we 
dit dus alweer voor de derde 
keer. Iedereen kan dit bijwonen 
op kerstavond. Vanaf 16:45u 
ben je van harte welkom om 
een kaarsje te plaatsen op een 
graf van onze bevrijder welke 
het hoogste offer heeft 
gebracht. Na afloop is er 
Glühwein en warme choco. 
 

 
 

 

http://www.egmond4045.nl/culturele_anbi/
mailto:secretaris@egmond4045.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 

 

Presentatie? 

Niet Weggooien!  

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

OPROEP en de mensen achter Stichting Egmond ’40-‘45 

Stichting Egmond ’40-‘45 

p/a Emmastraat 15 
1931 CS Egmond aan Zee 

 
TELEFOON: 

(06-21583386) 
 

E-MAIL: 
info@egmond4045.nl 

 
KVK: 60511354 

 
RABOBANK: 

NL76RABO 018104829 
 

INTERNET: 
www.egmond4045.nl 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.egmond4045.nl 

 

een persoonlijke 
donateurspas welke gratis 
toegang geeft tot het 
Bunkermuseum voor 2 
personen tijdens reguliere 

openingstijden.  
Vraag naar de 
mogelijkheden en de 
voordelen van de ANBI via 
 
Secretaris@egmond4045.nl 

Alvast bedankt. 

 
product kan u veel tijd  
besparen, Ledenwervings-
campagne doorslaand 
succes en Nieuw kantoor 
geopend bij u in de  
buurt. 
Het gebruik van een 
nieuwsbrief als reclame-
middel heeft onder meer 
als voordeel dat u  
informatie uit andere 
marketingmaterialen, 
zoals persberichten en 
marktonderzoeken,  
opnieuw kunt gebruiken. 
Hoewel uw nieuwsbrief er 
in eerste instantie op 
gericht is uw producten of 
diensten aan de man te 
brengen, is het voor het 
succes van uw nieuws-
brief van groot belang dat 
uw lezers er iets aan 
hebben. 

Onze stichting is afhankelijk 
van sponsors en donateurs. 
Hebt u ons gesteund in 
2017?  En is het er dit jaar 
nog niet van gekomen? U 
kunt dan altijd nog uw 
bijdrage overmaken op ons 
rekening nummer.  
TIP! U kunt nu bij ons een 
automatische incasso 
aangeven. indien u minimaal 
€ 15,- doneert ontvangt u 

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. 

Martijn Visser: Voorzitter 
Mark de Vassy: Vice voorzitter 
Michiel Kriele: Secretaris / webmaster 
Judith Weghorst: Penningmeester 
Marcel Wind: Bestuurslid 
Erik Röpke: Bestuurslid 
Mathieu Dekker: Bestuurslid 

Donateurs 

Bunkermuseum  

Jansje Schong 

Bedankt voor uw 
steun in het 

afgelopen jaar en 
wij zien u graag 

terug in het  
nieuwe jaar bij 
Bunkermuseum 
Jansje Schong 

mailto:info@egmond4045.nl
mailto:info@egmond4045.nl
http://www.egmond4045.nl/
http://www.egmond4045.nl/
mailto:Secretaris@egmond4045.nl

