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Het jaar 2018 van Stichting Egmond ‘40 ‘45 in vogelvlucht.
Het jaar 2018 was wederom een mooi jaar. Na een mooi seizoen in 2017, hadden we weer
energie voor het nieuwe jaar.
Start 2018
Het jaar begon gelijk goed voor het museum. We hebben in begin januari een aantal
tetreader palen kunnen uitgraven die als omheining fungeerde langs een weiland in egmond
binnen. Later dit jaar hebben wij deze palen geplaatst bij het bunkermuseum als tetreader
compleet met het betonnen blok bovenop. Om dit blok te plaatsen hadden we een groot
aantal vrijwilligers nodig. Het resultaat kunt u zien bij Bunkermuseum Jansje Schong.
AED cursus
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze vrijwilligers ingeval van bijvoorbeeld een reanimatie
kunnen handelen als ze bij het museum staan, hebben wij een AED (defribrillator) geplaatst.
Om deze te kunnen bedienen hebben een deel van de vrijwilligers een AED reanimatie
cursus gevolgd en allen zijn hiervoor geslaagd.
Rabobank Clubkas 2018
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de RaboClubkas van Rabobank
Noordkennemerland. Er was dit jaar € 65.000,- te vergeven aan diverse stichtingen en
verenigingen. Doordat vele van jullie in de regio’s Gemeente Bergen, Castricum en Heiloo
hebben gestemd op ons, hebben we het mooie bedrag van € 697,- in ontvangst mogen
nemen. Wij willen al onze stemmer hier uiteraard enorm voor bedanken!.
Tentoonstelling AJ-A dambuster lancaster.
Vrijdag 18 mei werd om 11:00 uur bij de strandopgang in Castricum aan Zee een
herdenkingsplaquette onthuld voor de omgekomen bemanning van de Avro Lancaster die in
1943 neerstortte ten zuiden van Castricum aan Zee. De stichting 617 Sqn-NAMF had samen
met familieleden van de Lancaster bemanning de herdenkingsplaquette onthuld. Een spitfire
vloog laag over als eerbetoon. Restanten van dit vliegtuig is tentoongesteld in het
bunkermuseum.
Interviews
Dit jaar zijn we begonnen met het afnemen van interviews (audio en video) van ooggetuigen
uit de oorlog. Na een aantal uren monteren is inmiddels een deel van deze interviews terug
te vinden op onze website.

Rondleidingen
De eerste rondleidingen zijn weer geboekt. voornamelijk Groepen 7 en 8 komen bij ons
langs om te horen over de bunkerbouw en de andere oorlogsverhalen uit onze regio.
Kinderen hebben geweldige vragen. Het is leuk om ook de jeugd kennis te laten maken van
onze geschiedenis. Tevens weten ook families, bedrijven en verenigingen ons te vinden
voor een rondleiding. In Augustus hebben wij in goed overleg met het PWN onze jaarlijkse
bunkergangen tochten door het duin gegeven. Een 5 km wandeling door het duin op zoek
naar overblijfselen van de oorlog. Mooie locaties midden in het duin die alleen nu te
bezichtigen zijn. Door de bramen pluktijd mag er gelopen worden in de gebieden en de
vleermuizen zijn nu niet aanwezig. Dus de natuur wordt zo min mogelijk verstoord. 4
groepen van 15 personen zijn in het weekend met onze gidsen mee geweest op speurtocht
door het duin.
Lezingen
Ook hebben wij lezingen op locatie gehouden over Egmond in de oorlog. Dat doen wij op
verzoek van bedrijven en verenigen aan de hand van foto’s uit die tijd.
Donateursavond maart 2018
Op 20 maart 2018 hadden wij ons jaarlijkse donateursavond in Post aan Zee. ( voormalig
VVV kantoor), met diverse presentaties oa door John Heideman over de Dambuster Lancaster
en een overzicht unieke fotos uit Egmond aan Zee tijdens de oorlogs periode. Tevens werd er
door onze voorzitter ( Martijn Visser ) verteld waar we als Stichting mee bezig zijn en wat we het
komende Bunkermuseum seizoen gaan doen.De avond starte om 19:00uur. Nieuwe donateurs
en vrijwillgers konden zich inschrijven deze avond.
Werkzaamheden in en rond het bunkermuseum
Zoals elk jaar zijn er aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden bij het bunkermuseum.
Een kleine greep uit de werkzaamheden die gedaan zijn:
Plaatsen tetreader bij de ingang van het museum, afgeslepen versperringen die bij de
opgraving van het nieuwe Maritiem Centrum Egmond boven de grond kwamen geplaatst bij
het bunkermuseum, nieuwe PSU kast in het museum (PSU kast is een persoonlijke
uitrustingskast voor een duitse soldaat.), plaasten van nieuwe items die geschonken danwel
in bruikleen gegeven zijn aan het museum, buiten terrein opruimen en netjes maken. (dit
gebeurd ook voordat we opengaan met het museum, Ons museum heeft ook onderhoud
nodig. Arbeid wordt door onze vrijwilligers met veel passie en inzet gedaan. Materialen
worden door ons aangekocht of worden gesponsord.
Al deze werkzaamheden brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Ook hebben wij
verschillende museumstukken moeten aanschaffen. Veel krijgen wij als schenking en in
bruikleen. Maar wij ontkomen er niet aan om sommige bijzondere stukken te moeten
aanschaffen.

Vrijwilligersbijeenkomst
Voor het begin van het seizoen hebben wij onze jaarlijks terugkerende
vrijwilligersbijeenkomst. De kickoff van het komende seizoen. deze sluiten wij af met een
thema film onder het genot van een hapje en een drankje.
Nationale Bunkerdag
Een geweldig initiatief om ‘alle’ bunkers in nederland en belgië voor 1 dag open te stellen.
ook de bunkers die normaal voor het publiek gesloten zijn. Wij worden als stichting, door de
organisatie, er al een half jaar voor de tijd bij betrokken. Speciaal voor deze zaterdag waren
wij geopend. Museum Vliegveld Bergen hebben wij gevraagd of wij de aanwezige bunkers
op het terrein mochten openstellen. Dit was speciaal voor deze dag geen probleem.
Normaal zijn deze niet te bezichtigen. Het museum op het vliegveld was deze dag ook
geopend. Vele vrijwilligers en het promotiemateriaal van de Organisatie bunkerdag.Hebben
deze dag tot een groot succes gemaakt. Meer dan 350 geïnteresseerden wisten ons te
vinden.
Culturele ANBI status
Vanaf 2018 hebben wij als Stichting Egmond ’40-’45 en daarmee Bunkermuseum Jansje
Schong een Culturele ANBI Status. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra
belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in
de aangifte vennootschapsbelasting.
Lichtjesavond 24 december
Net als vorig jaar hebben wij samen met Keep Them Rolling Egmond de graven op de
begraafplaats van Bergen verlicht. Met honderden kaarsjes en chocolademelk was het een
indrukwekkende avond.
Openingszondagen
Buiten al deze activiteiten zijn wij van april t/m oktober elke eerste en derde zondag van de
maand geopend. Op openingsdagen hebben wij gemiddeld 170 bezoekers mogen
ontvangen. Geen enkele dag is hetzelfde. Iedere openingsdag is er wel weer iemand met
een bijzonder verhaal, een mooi museumstuk. Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer
65% - 70% van onze bezoekers Duits zijn. Deze bezoekers zijn zeer geïnteresseerd in onze
gezamenlijke geschiedenis over deze donkere periode.
Al met al was het een topjaar. Bijna 3000 bezoekers maar ook ontzettend veel verhalen.
Iedereen heeft wel een verhaal. En door ze te delen hebben wij weer nieuwe verhalen voor
het volgende jaar.

