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Uw verhaal wordt ons verhaal…. 

Zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 
tot 17.00 uur zijn bunkers van 
Zeeland tot de 
Waddeneilanden voor één dag 
open! 
 
Langs de kust van Nederland 
zijn nog veel sporen te vinden 
van de Tweede Wereldoorlog. 
De bunkers, gebouwd als 
onderdeel van de Atlantikwall, 
springen het meest in het oog. 
Normaal zijn deze fascinerende 
betonnen kolossen gesloten 
voor het publiek, maar geopend 
op Bunkerdag 2019 
 
Om de bunkers tijdens de 
Bunkerdag te kunnen bezoeken 
heb je een ticket nodig.  

Bunkerdag 2019  

De Knijpkat 
De knijpkat is een soort zaklantaarn 
met dynamo, zonder batterij. 

Kat knijpen 
Werkt door voortdurende 
knijpbewegingen. Produceert niet 
alleen licht, maar bij iedere kneep 
ook een soort gejammer (huilend 
gezoem). Alsof je een kat hoort 
jammeren. 

Verduistering 
Zo'n knijpkat is handig voor op 
straat. Het kan daar aardedonker 
zijn, vanwege de verduistering. Er is 
geen straatverlichting, en er mag 
geen licht uit de huizen naar buiten 
schijnen.  

Dit ticket koop je natuurlijk bij 
Bunkermuseum Jansje Schong 
tijdens de openingstijden en 
op Bunkerdag zelf. De Kosten 
voor volwassenen bedraagt € 
6,00 en voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar € 3,00. 

Bij Bunkermuseum Jansje 
Schong zijn tijdens Bunkerdag 
leuke activiteiten en is er naast  
het museum nog een bunker 
geopend die normaal gesloten 
is voor het publiek. 

Tijdens de Bunkerdag kan je 
ook het voormalig vliegveld 
Bergen bezoeken. In de 
voormalige Befehlstand en kan 
je een kijkje nemen bij WN 7, 
het Flak-bunkerdorp ten 

noorden van het vliegveld. 
Bijzonder is dat in de 
Befehlstand de tafel staat die 
in Hotel de Wereld is gebruikt 
tijdens de Duitse capitulatie. Je 
hoort er alles over tijdens één 
van de rondleidingen. Speciaal 
voor de Bunkerdag is er een 
Duitse tank te bezichtigen, en 
staan er een aantal andere 
historische voertuigen 

Heel flauwe lichtjes, zoals van de 
knijpkat, zijn wel toegestaan. 

Geallieerde nachtvluchten 
Ook de tram heeft alleen minimale 
binnen- en buitenverlichting, een 
spookachtig gezicht. Die dient om 
geallieerde nachtvluchten te 
bemoeilijken; de piloten oriënteren 
zich onder meer op de ligging van 
steden en dorpen. 

Geen Electra 
In de Hongerwinter van 1944-1945 
hield trouwens alle verlichting op, 
eenvoudig omdat er vrijwel geen 
stroom meer was. Toen was de 
knijpkat dus ook heel handig. 

 

 

  

 

Een knijpkat zoals 
hierboven is afgebeeld 
is te vinden in ons 
bunkermuseum 

https://bunkerdag.nl/nl
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De stemperiode van de 
Rabobank Clubkas Campagne is 
gestart!  
 
Voor verenigingen en stichtingen 
is dit een spannende periode. 
Ook voor onze Stichting. 
 
Het is nu aan de leden van 
Rabobank Kop van Noord-
Holland om het bedrag van € 
225.000,- te verdelen over de 
deelnemende clubs. 
Leden stemmen vanaf                 
23 april t/m 14 mei 
 

STEM HIER! 

Rabobank Clubkas Campagne 2019 

Afgelopen 29 maart 2019 
hadden weer onze aftrap 
avond voor vrijwilligers om 
het nieuwe seizoen in te 
luiden bij POST AAN ZEE 
 
Ook werd er besproken of er 
nog een aantal dingen 
verbeterd konden worden en  
Eventueel anders zouden 
kunnen.  
 
Normaal gesproken worden 
die vragen gesteld aan het 
einde van het seizoen omdat 
dat nog het verst in het 
geheugen zit wat er nou wel 

Vrijwilligersavond afgelopen 29 Maart 2019 

 

Bent u lid van Rabobank kop 
van Noord-Holland? Dan valt er 
vanaf 23 april een stemkaart 
met unieke code op de 
deurmat.  
 
Hiermee kunt u vanaf 23 april 
t/m 14 mei stemmen op uw 
favoriete clubs.  
 
Als lid mag u totaal vijf 
stemmen uitbrengen, waarbij 
maximaal 2 stemmen per club.  
Hoe meer stemmen een 
vereniging of stichting krijgt, 
hoe meer geld dit oplevert! 
 

Hopelijk kunnen wij 
op uw stem rekenen. 

en niet goed ging tijdens het 
afgelopen seizoen. 
 
Het was een leuke en 
gezellige avond waar 
iedereen met elkaar kon 
kletsen onder het genot van 
een hapje en drankje en waar 
2 korte documentaires 
vertoond werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Docu over Jansje Schong 
vertelt door ooggetuige 
mevr. Klazien Beets-Boot en 
een docu over de Paarden 
van Hitler. Gemaakt door 
Athur brand, kunstdetective. 

Elke stem is geld waard! 
 
Laat uw stem niet verloren gaan en 
stem op Stichting Egmond ’40-‘45.  
 
Wij wensen u veel plezier met het 
uitbrengen van uw stemmen! Klik 
op “STEM HIER!” en vul in de 
blauwe balk bovenaan de pagina 
uw persoonlijke stemcode in die op 
de stemkaart staat vermeld.. 

LINK naar 
Hitlers 

paarden 
NPO 

https://www.npostart.nl/POW_03867642
https://postaanzee.nl/
https://www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne
https://www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne
https://www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne
https://www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne
https://www.egmond4045.nl/videos/
https://postaanzee.nl/
https://www.npostart.nl/POW_03867642
https://www.npostart.nl/POW_03867642
https://www.npostart.nl/POW_03867642
https://www.npostart.nl/POW_03867642
https://www.clubkascampagne.nl/kvnh/clubkascampagne
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Zondag 19 mei: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot     16:00u 

 

  Zaterdag 25 mei: Bunkerdag 2019 van 10:00 tot 17:00u. 
 

  Zondag 9 juni: LET OP, 2e Zondag! 1e Pinksterdag, Bunkermuseum Jansje Schong 
geopend van 11:00u tot 16:00u. 

  Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag, Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 
16:00u 

  Zondag 23 juni:  LET OP, 4e Zondag! Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11u tot 
16u 

 

  Zondag 7 - 21 juli: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
 

Zondag 4 - 18 augustus:  Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
 

  Zaterdag 24 augustus: Gangentochten 9:30u – 11:00u – 13:30u. (onder voorbehoud) 
  Zondag 25 augustus: Gangentochten 9:30u – 13:30u. (onder voorbehoud) 
 

  Zondag 1-15 september: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
 

  Zondag 6-20 oktober: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
 

  Vrijdag 25 oktober: Evaluatieavond vrijwilligers (locatie nog nader te bepalen) 
 
  Dinsdag 24 december:   Lichtjes op Bergense oorlogsgraven 2019 
 

 

Agenda en belangrijke datums 

 Donateurspas  
Ook dit jaar geven we een 
donateurspas uit voor 
donateurs die een 
minimale bijdrage 
overmaken van € 20,-  
 
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 die wij 
organiseren. 
 
De datum voor de 
donateursavond 2019 zal 
nog nader worden bepaald 

 



 

 

Stichting Egmond ’40-‘45 
 

Pagina 4 van 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vrijwilliger in het zonnetje. 

 

“Bunkermuseum 
suppoost? Meld je aan 

via ons emailadres.” 

Voor de eerste en derde 
zondagen van de maand, onze 
openingsdagen, zijn we nog op 
zoek naar mensen die 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 

Nieuw in onze nieuwsbrief, 
de rubriek “Vrijwilliger in 
het zonnetje”.  

Door een aantal vragen te 
stellen,  krijgen we een 
kijkje achter de schermen 
en komen we meer te 
weten wie onze vrijwilliger 
is. 

De vragen zijn o.a. Stel je 
eens voor, Vanaf wanneer 
zit je al bij het 
Bunkermuseum? en wat 
doe je zoal bij 
Bunkermuseum Jansje 
Schong?. 

In deze nieuwsbrief geven 
we graag het woord aan 
ROAN BLOK. 

Voor alle interviews klik 

HIER 

mailto:info@egmond4045.nl
https://www.egmond4045.nl/vrijwilligers-interviews/
https://www.egmond4045.nl/vrijwilligers-interviews/
https://www.egmond4045.nl/wp-content/uploads/2019/05/2019-Interview-Roan-Blok-Mei.pdf
https://www.egmond4045.nl/wp-content/uploads/2019/05/2019-Interview-Roan-Blok-Mei.pdf
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In de duinen langs de Zeeweg in Castricum hebben wandelaars zaterdagmiddag (11mei 2019) een bom aangetroffen. 

De explosieven ontruimingsdienst defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om het explosief op te ruimen. Het gaat om een 
bom van 200 pond uit de Tweede Wereldoorlog, vermoedelijk afkomstig uit het kanon van een marineschip. 

Het ontmantelen van het explosief heeft een paar uur geduurd. De bom is tot ontploffing gebracht. 

 

 

  

Wandelaars treffen bom aan in duinen in Castricum 
 

Houten versperringen bij het bunkermuseum 
Sinds begin van het jaar 
zijn er voor het museum 
een 6 tal versperringen 
gemaakt. Deze 
versperringen zijn 
nagemaakt aan de hand 
van oude foto’s.  
 
De versperringen zijn 
gemaakt van 100mm 
vuren rond dennenhout. 
Op sommige plekken zit 
de bast er nog op, zoals 
de Duitse bezetter ze in 
het bos kapte. Er was 
tenslotte toch hout 
genoeg te vinden.  
 
  
 

De drie versperringen, 
die bij het 
bunkermuseum vast 
staan opgesteld zijn 
voorzien van 
prikkeldraad.  

De andere 3 zijn 
voorzien van glad 
ijzerdraad. Hierdoor 
kunnen ze ook ergens 
anders geplaatst 
worden, zodat de 
bezoekers van 
Bunkermuseum Jansje 
Schong zich niet kunnen 
verwonden aan de 
scherpe delen van het 
prikkeldraad. 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190511_27261610/wandelaars-treffen-bom-aan-in-duinen-castricum-video
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De Tsjechische egel 
was een statisch 
verdedigingsobstakel 
tegen tanks, gemaakt 
van gehoekt ijzer. Ze 
werden ingezet tijdens 
de Tweede 
Wereldoorlog door 
verscheidene 
strijdkrachten. De egel 
was erg effectief in het 
voorkomen dat tanks 
een verdedigingslinie 
doorbraken 

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 goede doelen 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 
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 

Tevens willen wij ook 
nog een aantal 
zogenoemde 
Tjechische Egels van 
hout maken.  
 
In het echt waren 
deze gemaakt van 
stalen hoeklijnen 
afm. 150x150x10mm.  
 
Ook deze werden 
gebruikt als obstakels 
op wegen of het 
strand.  
 

 

 

Deze versperringen stonden vaak als blokkade 
of als afzetting op wegen en op het strand.  
 
 

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

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 0181047829 
 

INTERNET: 
www.egmond4045.nl 

 
FACEBOOK: 

 @egmond4045 
 

TWITTER: 
@egmond4045 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.egmond4045.nl 
 

 
Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs. Hebt u ons gesteund in 2018?  En is 
het er dit jaar nog niet van gekomen? U kunt dan altijd nog uw bijdrage overmaken op ons 
rekening nummer. RABOBANK: NL76 RABO 0181 0478 29 
 
TIP! U kunt nu bij ons een automatische incasso aangeven. indien u minimaal € 20,- doneert 
ontvangt u 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 

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 

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