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In deze Nieuws brief
• Bunkerdag 2019

Nieuwsbrief
Stichting Egmond ’40-‘45
Uw verhaal wordt ons verhaal….

Bunkerdag 2019
Zaterdag 25 mei 2019 was het
weer Bunkerdag 2019.
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• Agenda en belangrijke
datums
• Donateurspas
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• Vrijwilligers in het
zonnetje.
• Lichtjes op Bergense
oorlogsgraven 24-12.
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• Donateurs
• Niet weggooien
• Naamplaatjes Soldaten
21e regiment gevonden
• Stempelkussen
Goebbels onderzoek
• Verslag Marianne:
Laatste openingsdag
oktober
• Kerst groet

Bij Bunkermuseum Jansje
Schong hebben we meer dan
550 bezoekers mogen
verwelkomen en ook voormalig
Vliegveld Bergen werd goed
bezocht. Al met al een heel
geslaagde Bunkerdag 2019.
Wij hadden deze keer een extra
leuke activiteit met acteurs,
namelijk 3 duitse soldaten en 1
dame van het verzet. De
kinderen die ons kwamen
bezoeken kregen een klein
pakketje die ze moesten
meesmokkelen langs de Duitse
posten, wat natuurlijk heel
spannend was. Wanneer de
smokkelwaar met goed gevolg

werd afgeleverd bij het
bunkermuseum kregen de kids
een beloning in de vorm van
een vliegtuigje. Dit zorgde
natuurlijk voor de nodige
spanning en merkten dat ook
zelfs de allerkleinste hiervan
genoten hebben.

de acteurs die mede gezorgd
hebben dat Bunkerdag 2019 in
Egmond aan Zee een geweldig
succes was.

We kunnen terug kijken op een
super zonnige geslaagde dag
en bedanken iedereen en dan
vooral onze vrijwilligers en

WO2 rondleiding Castricum 24 en 25 augustus
Enthousiaste vrijwilligers, leuke mensen die
zich hadden ingeschreven, heerlijk weer en
natuurlijk een prachtig duingebied bleken het
perfecte recept voor een zeer geslaagd
weekend vol met rondleidingen door unieke
bunkers en langs overblijfselen van de Tweede
Wereldoorlog.
John Heideman nam de bezoeker mee op een
reis door de geschiedenis, vergezeld door een
aantal vrijwilligers van onze Stichting en een
boswachter van het PWN.
De rondleiding door het duinreservaat werd
een deel lopend en een deel op de fiets
gegeven. Met name het fiets gedeelte was

prettig omdat er dan wat wind was om weer een
beetje af te koelen.
We kunnen wel zeggen dat het een grandioos
succes was en dat we dan ook niets anders dat
leuke en mooie reacties hebben mogen
ontvangen van onze bezoekers.
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Rabobank Clubkas Campagne 2019

z

Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan
met de RaboClubkas van Rabobank
Noordkennemerland.
Er was dit jaar € 225.000,- te vergeven
aan diverse stichtingen en verenigingen.
Doordat vele van jullie hebben gestemd
op ons, hebben we het mooie bedrag
van € 465,61 in ontvangst mogen
nemen.
Wij willen al onze stemmer hier
uiteraard enorm voor bedanken!.

Invoering Persoonsbewijs
In de loop van 1941 wordt het
persoonsbewijs ingevoerd. Het
persoonsbewijs wordt ontwikkeld door
de Nederlandse ambtenaar Jacobus
Lambertus Lentz in samenwerking met
de Duitse bezetter. Geen land in Europa
heeft een identiteitsbewijs dat technisch
en administratief zo volmaakt is.
Iedere Nederlander vanaf 15 jaar moet
dit identiteitsbewijs, voorzien van
pasfoto en vingerafdruk, altijd bij zich
dragen.
De gegevens staan genoteerd in een
centraal register. De invoering stuit op
weinig verzet.
Controle
Door het persoonsbewijs krijgen de
Duitsers meer mogelijkheden om de
Nederlanders te controleren,
bijvoorbeeld in verband met de
tewerkstelling in Duitsland en bij de
jodenvervolging is het van grote
betekenis. Ook de opsporing en
arrestatie van verzetsmensen worden er
een stuk makkelijker door. Mede omdat
de hiervoor genoemde gevolgen er nog
niet waren stuit de invoering van het
‘pb’ op weinig verzet.

J

Vanaf medio 1941 wordt bij joden een dikke
hoofdletter ‘J’ in hun PB gestempeld.
Ausweis
Het Persoonsbewijs wordt vaak verward
met een Ausweis. Een Ausweis is echter niet
hetzelfde als een persoonsbewijs, hoewel
beide documenten vaak met hetzelfde
woord worden aangeduid. Een Ausweis is
een papier waarop staat dat men
vergunning heeft om op een bepaalde
plaats of gedurende een bepaalde tijd
ergens aanwezig te zijn.

Ook kan een Ausweis een vrijstelling
geven, zoals een vrijstelling voor de
Arbeitseinsatz. Wie over straat moet
gedurende de spertijd, heeft een Ausweis
nodig. Ook voor het bezit van een fiets kon
men onder bepaalde omstandigheden een
Ausweis krijgen.

Bron:
verzetsmuseum
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Agenda en belangrijke datums 2019 / 2020
Dinsdag 24 december: Lichtjes op Bergense oorlogsgraven 2019 aanvang 16:45u
Vrijdag 27 december: Extra openingsdag Bunkermuseum Jansje Schong.

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 2020 zal
nog nader worden bepaald

Zondag 5 april:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 19 april:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 3 mei:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Dinsdag 5 mei:

Bevrijdingsdag 2020

Zondag 17 mei:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

Zaterdag 6 juni:

Bunkerdag 2020 van 10:00 tot 17:00u.

Zondag 7 juni:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 21 juni:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 5 juli:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 19 juli:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 2 augustus:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

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

16:00u

Zondag 6 september: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 20 september: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 4 oktober:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Zondag 18 oktober:

Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot

16:00u

Donderdag 24 dec.:

Lichtjes op Bergense oorlogsgraven 2020 aanvang 16:45u

16:00u
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Museum medewerker
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:

“Bunkermuseum
suppoost? Meld je aan
via ons emailadres.”

Ook kan je deze taak als vrijwilliger verrichtten.
Belangstelling?
Laat het ons even weten via
email: info@egmond4045.nl

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.

Vrijwilliger in het zonnetje.
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
AREND BLOK.

Voor alle interviews klik

HIER
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LICHTJES OP BERGENSE OORLOGSGRAVEN 24 DECEMBER 2019
Een moment van traditie en bezinning: op kerstavond
is iedereen vanaf 17.00 uur welkom om een lichtje te
plaatsen op een van de graven van gesneuvelde jonge
militairen op de algemene begraafplaats in Bergen.
Het evenement werd drie jaar geleden voor de eerste
keer georganiseerd en was een groot succes. De
belangstelling is enorm. Basisschoolleerlingen, broers
en zussen, vaders en moeders en ook grootouders
kunnen samen een lichtje plaatsen en onze vrijheid
herdenken. De organisatie heeft mooie, soms
emotionele reacties mogen ontvangen.

Finse traditie, waarbij overledenen op kerstavond met lichtjes worden
herdacht.
Regiocoördinator KTR Noordwest Arianne Röpke: “De overledenen,
voornamelijk jonge mannen, hebben ervoor gezorgd dat wij in vrede
kerst kunnen vieren. Kerstmis is bij uitstek een gelegenheid om samen te
komen met dierbaren. Op deze wijze gedenken wij degenen die daar
niet meer bij kunnen zijn.”
Op 24 december zullen vrijwilligers van Keep Them Rolling de toegang
tot de begraafplaats met hun groene voertuigen aankleden. Onder
andere Stichting Egmond ’40-’45 sponsort de drankjes.
Voor algemene informatie http://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/.

Voor iedereen
om 17:00 uur staan 270 aangestoken lichtjes klaar
voor belangstellenden. Zij kunnen zelf een van deze
lichtjes plaatsen bij een oorlogsgraf. Daarna is het tijd
voor een kop warme chocolademelk of glühwein.
Traditie
Lichtjes op oorlogsgraven plaatsen wordt inmiddels op
332 andere locaties in Nederland gedaan binnen
verschillende gemeenten. Dit in navolging van een

Culturele ANBI Status
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.
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

Stichting Egmond ’40-‘45
Naamplaatjes gevonden van soldaten
van het 21e infanterie regiment 1940
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Stichting Egmond ‘40-‘45 heeft samen met museum vliegveld
Bergen 40/45, een unieke vondst gedaan!
Bijna 80 jaar geleden capituleerde Nederland, op 15 mei 1940.
Er heerste verslagenheid onder de officieren en soldaten van het
Nederlandse leger.
Er kwamen na de capitulatie bevelen om het de vijand zo moeilijk
mogelijk te maken.
Zo ook in Schoorl en Bergen NH…………
Zaterdag 12 oktober wordt er een deel uitgezonden op Hart van
Nederland om 22:30u.

LINK naar
RTV Noord
Holland.

LINK maar Hart
van Nederland
(13:20 min)

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 oa komt
te overlijden dan wel naar
een verpleeghuis vertrekt,
de zolder wordt opgeruimd

Onderzoek stempelkussen bij stichting Egmond ’40-’45
We gaan onder meer oude foto’s van kantoor en bureau van Joseph Goebbels bestuderen, wie weet treffen
we daar het zojuist gekregen stempelkussen aan. Onze voorzitter Martijn Visser haalde het maandag op bij
schenker Helga Jaburg in Castricum.
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Bunkermuseum
Jansje Schong
p/a Emmastraat 15
1931 CS Egmond aan Zee
TELEFOON:
(06-21583386)
E-MAIL:
info@egmond4045.nl

Stichting Egmond ’40-‘45
Donateurs
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

Niet Weggooien!

FACEBOOK:
@egmond4045

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

TWITTER:
@egmond4045

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

KVK: 60511354
RABOBANK:
NL76RABO 0181047829
INTERNET:
www.egmond4045.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.egmond4045.nl

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

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
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Pagina 8 van 7

Laatste openingsdag in oktober verslag door Marianne Verschuur
Zondag 20 oktober 2019.
Vandaag alweer onze laatste openingsdag van museum Jansje Schong.Het seizoen is omgevlogen. De weerberichten waren
afgelopen week niet anders dan regen. Ook werd er deze dag regen verwacht.......oei......dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Als
het museum open is hebben we het altijd wel getroffen met droog mooi weer.
Spannend dus even of ik vandaag echt eens in de regen zou staan.
Toen ik vanmorgen opstond en de weerberichten las was het feest: de hele dag zou het droog zijn
in Egmond en ook de wind zou er amper zijn, dat word vast en zeker een super mooie drukke dag.
Er zijn nog veel badgasten in Derp dus we gaan het vast en zeker treffen………………………

Kerst groet

