
 

 

 
 
 
 
 
 
  

December 2020  
Nieuwsbrief 

Stichting Egmond ’40-‘45 

In deze Nieuws brief 
 
• Bunkermuseum 

beperkt geopend 
tijdens Corona 

 
• Schenkingen 
 
• Rabobank Clubsupport 

2020 
 
•  Affiches en 

propaganda 
 
• Diorama pop – Duitse 

soldaat 
 
• Donateurspas  
 
• Museum medewerker  
 
• Vrijwilligers in het 

zonnetje.  
 
• Filmpje ter promotie 

bunkermuseum Jansje 
Schong 

 
• Openingsdagen 2021 
 
• Culturele ANBI status.

    
• Tobruk Bunker 
 
• Donateurs  
 
• Niet weggooien   
 
• Verslag Marianne: 
 Laatste openingsdag 

oktober  
 
• Kerst groet 
 
 

Uw verhaal wordt ons verhaal…. 

Na veel werkzaamheden en inspanning van onze 
vrijwilligers en bestuur wilde wij ons compleet 
vernieuwde bunkermuseum laten zien tijdens de 
reguliere opening in april 2020. Het bunkermuseum 
staat in het teken van de Atlantikwall bouw en 75 
jaar bevrijding. Helaas heeft ook het bunkermuseum 
last gehad van de maatregelen omtrent Covid-19. Na 
lang overleg werd er toch besloten om met tijdsloten 
te werken en dus dan ook met heel weinig bezoekers 
het bunkermuseum open te doen. Een klein groepje 
bezoekers konden dan gedurende de dag 
kennismaken en naar de verhalen luisteren van onze 
gidsen.  

  

 

Bunkermuseum beperkt geopend tijdens Corona  

Schenkingen 

 

Volg de QR code hieronder. U krijgt 
dan de maatregelen te zien in het 
Nederlands, Duits en Engels. Tevens 
wordt hier beschreven hoe de 
tijdsloten werken. 

Helaas hebben wij door de aanscherpte 
maatregelen moeten besluiten dat het 
op een veilige manier opengaan voor 
onze vrijwilligers en bezoekers de 
laatste openingsdagen niet makkelijk is 
en we gesloten moesten blijven. 
Hopelijk kunnen wij onze bezoekers in 
het volgende bunkermuseum seizoen 
weer verwelkomen op de “oude” 
vertrouwde manier en kunnen we weer 
laten zien wat we gemaakt hebben en 
waar we met z’n alle trots op zijn. 

Regelmatig krijgen wij als Stichting Egmond ’40-’45 
mooie schenkingen die natuurlijk te maken hebben 
met de tweede wereldoorlog.  Dit was nu ook weer 
het geval via Stichting Historisch Egmond. Zij waren 
de zolder aan het opruimen en hadden een aantal 
artikelen teruggevonden die niet meer door hen 
zelf worden gebruikt of tentoongesteld, en 
daardoor kregen wij deze spullen als schenking.  

Voor nu  laten we een deel van de spullen zien in 
deze nieuwsbrief. Later zullen we een aantal 
artikelen verder uitlichten. 
 
Voor ons is het natuurlijk altijd interessant om 
spullen uit de oorlog te ontvangen. Heeft u wat 
liggen voor ons? Gooi het niet weg maar laat het 
ons weten ! info@egmond4045.nl  
 

mailto:info@egmond4045.nl
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Rabobank Clubsupport 2020 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 
veel affiches gemaakt om de 
Nederlanders te beïnvloeden ten gunste 
van de Duitse bezetting. Dat gebeurde 
vaak professioneel.  

Affiches en propaganda 
 

Dit jaar een andere setting, maar wel weer de mogelijk om te stemmen op je 
favoriete club, vereniging of stichting. Ook dit jaar hebben we als Stichting 
Egmond 40’45 meegedaan. Ons doel van dit jaar is om geld op te halen en een 
educatiepakket te ontwikkelen voor scholen in de regio. Hiermee kunnen we dan 
informatie geven en rondleidingen geven. 
 
De Stem periode is momenteel ten einde en we hebben een mooie cheque 
ontvangen.   
 

!  € 585,76 ! 
 
Iedereen die op ons heeft gestemd,  BEDANKT ! 

 

Bron: 
verzetsmusum 
 

Trouw roept op tot verzet 
Verzetsposter uitgegeven 
door de illegale krant Trouw. 
De Nederlanders worden erop 
gewezen dat Duitsland zwaar 
wordt gebombardeerd en de 
oorlog zal verliezen. Zij 
worden opgeroepen om door 
massaal verzet mee te werken 
aan de Duitse ondergang. 

Vrijwillig 
Duizenden Nederlandse 
arbeiders vertrokken vrijwillig 
naar Duitsland, gelokt door de 
aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden. In 
werkelijkheid waren de 
arbeidsomstandigheden zeer 
wisselend, maar nooit zo gunstig 
als de arbeiders was 
voorgespiegeld. 

Volop werk in 
Duitsland 
In Nederland was grote 
werkloosheid. In 
Duitsland was volop 
werk. Daar kon je 
makkelijk aan de slag. 
(Daar had je geen 
kruiwagen voor nodig). 
De Nederlandse 
overheid zag hierin een 
oplossing voor de 
werkloosheid. Als 
werklozen weigerden 
in Duitsland te gaan 
werken, kon hun 
steunuitkering worden 
ingehouden. 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/themas/affiches-en-propaganda
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Diorama pop  - Duitse soldaat  

 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 2021 zal 
nog nader worden 
bepaald.  

 

De Duitser die onder schot wordt gehouden door onze bevrijders (Canadees), is van het 
Kriegsmarine personeel wat permanent toegewezen was aan kuststations (bunkers), 
voor de kustartillerie.  

Deze manschappen droegen  een grijs groen uniform in dezelfde stijl als het Duitse leger 
(wehrmacht). Het uniform werd gedragen met gesloten kraag met kraag tabbladen en 
schouder rang epauletten. 

 
Dit uniform is van een lagere 
rang (gefreiter) matroos / 
soldaat. Op de schouder 
epauletten staat een 
afbeelding van een anker met 
daarop een granaat met 
vleugels afgebeeld. Met dit 
logo was de kustartillerie te 
herkennen.  

De knopen van het uniform zijn gemerkt met een anker, net als bij 
de boord uniformen (blauw). van de Kriegsmarine. Het uniform is 
voor voorzien van een met de  hand opgenaaide gele BeVo-gewoven 
adelaar.  

 

 

Het uniform is ook voorzien van een “Reichssportabzeichen”. 

Het Rijksinsigne voor Sport (Duits: "Reichssportabzeichen") was een 
Duitse onderscheiding  

Het insigne werd in 1913 ingesteld als sportonderscheiding. Het was 
toen het "Sportabzeichen". In 1933 werd het in "Deutsches 
Reichssportabzeichen" omgedoopt. Op 1 juli 1937 werd het 
sportinsigne een officiële onderscheiding, een "Staatsabzeichen" van 
het Duitse Rijk. De naam werd officieel "Reichsauszeichnung für 
Leibesübungen" maar over het algemeen werd de naam 
"Reichssportabzeichen" gebruikt.  

Het insigne was geïnspireerd door de Amerikaanse Athletic Badge uit 
1904 en het Zweedse Idrotts-Märket.  

Men droeg het insigne als broche op de linkerborst. Ieder jaar 
werden tienduizenden insignes uitgereikt. In de jaren na 1934 waren 
dat er ieder jaar rond de honderdduizend zodat er tussen de een 
miljoen en anderhalf miljoen exemplaren moeten zijn verleend. Met 
de val van het Nazi-regime kwam ook een einde aan het Rijksinsigne 
voor Sport. Na 1944 was het, gegeven de nakende ineenstorting van 
het Nazi-regime, al niet meer uitgereikt. 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Athletic_Badge&action=edit&redlink=1__;!!La4veWw!kGgJ0hFrQAj7Xd93G4RAsER03sa2KPzvlg_l9RGL2sSm3zDEzs5GWi--YeaO28bZqctnFA$
https://urldefense.com/v3/__https:/nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Idrotts-M**Arket&action=edit&redlink=1__;w6Q!!La4veWw!kGgJ0hFrQAj7Xd93G4RAsER03sa2KPzvlg_l9RGL2sSm3zDEzs5GWi--YeaO28Yi9qMZcQ$
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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 
Frank Meijer. 

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/vrijwilligers-interviews/
https://www.egmond4045.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-Interview-Frank-Meijer.pdf
https://www.egmond4045.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-Interview-Frank-Meijer.pdf
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Zondag 4 en 18 april:  Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u     

     

Zondag 2 en 16 mei:  Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

Zondag 6 en 20 juni:  Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

Zondag 4 en 18 juli:   Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

Zondag 1 en 15 augustus: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
 

Zondag 5 en 19 september: Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

Zondag 3 en 17 oktober:  Bunkermuseum Jansje Schong geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

Leuk filmpje geproduceerd door cultuur Bergen voor RTV80 over de 
verschillende bezienswaardigheden in de gemeente bergen en over de 
verschillende bouw soorten. Tevens een mooie promotie van 
Bunkermuseum Jansje Schong. 
 
Klik op het plaatje voor de LINK 
 
https://youtu.be/KkdBzGzeleY 

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/) 

Culturele ANBI Status 

  

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 
 
 

     
       

 

FILMPJE TER PROMOTIE VAN BUNKERMUSEUM JANSJE SCHONG  

Openingsdagen 2021 (Onder voorbehoud) 

https://youtu.be/KkdBzGzeleY
http://www.egmond4045.nl/culturele_anbi/
mailto:secretaris@egmond4045.nl
https://youtu.be/KkdBzGzeleY
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Tobruk Bunker 
Bunkers zijn vooral bekend als de grote massieve gevaarten, van gewapend 
beton, die deel uitmaakte van de Duitse Atlantikwall. Sommige zelfs met 
muren en daken van een aantal meters dik beton. Een van de kleinste 
Duitse bunker uit de tweede wereldoorlog werd een Tobruk genoemd. 
Feitelijk was het niet meer dat een betonnen schuttersput met een klein 
verblijf eraan vast. 
 Deze Tobruk bunker dankt z’n naam 

aan de stad Tobruk in Noord Afrika. 
Geallieerden noemde ze zo terwijl de 
Duitser ze offcieel kenden als 
“Ringstände”. Vaak werd er een 
verouderd frans- of Duitsetank op het 
schuttersputje gezet. 

In ons Stutzpunkt ( XIXHL ) waren 5 van dit soort Tobrukbunkers aanwezig. Ze waren bedoeld om het complex te verdedigen tegen 
de vijand, zowel vanuit de landzijde als de zeezijde. Direct na de oorlog werden deze zo snel mogelijk onklaar gemaakt/ opgeblazen. 
 
Begin oktober stak er wat metaal boven 
het zand uit in de omgeving van ons 
bunkermuseum. Na verder onderzoek 
bleek het de ring te zijn waarop een 
machinegeweer, de MG34, was 
gemonteerd zoals je kan zien op de foto 
met de soldaat. Een soort gelijke MG34 
hangt bij ons in het bunkermuseum. 
Deze vondst geeft maar weer aan dat er 
na de oorlog niet zo nauw werd gekeken 
naar het opruimen van “rotzooi”. 
 

“leuk weetje” 
 

De restanten van de Tobruk die ons 
bunker (museum) verdedigde, kan je nog 
altijd terug vinden op het duin naast onze 
ingang. 
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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  

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 

De mensen achter Stichting Egmond ’40-‘45 

mailto:info@egmond4045.nl
http://www.egmond4045.nl/
http://www.egmond4045.nl/
mailto:Secretaris@egmond4045.nl
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Namens alle medewerkers van Stichting Egmond ’40-’45 en 
Bunkermuseum Jansje Schong wensen wij u fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2021 
 
 
 
Tevens willen wij u bedanken voor uw steun, op welke manier dan ook, 
in het afgelopen “bizarre” seizoen. Wij hopen u weer zonder beperkende 
maatregelen te mogen begroeten in seizoen 2021 bij Bunkermuseum 
Jansje Schong. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in ! 
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