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Uw verhaal wordt ons verhaal…. 

Zondag 17 oktober jl. was het alweer de laatste reguliere openingsdag 
voor Bunkermuseum Jansje Schong. Het was een bijzonder jaar waarin 
we, door allerlei maatregelen en verplichtingen, een fractie van het 
aantal bezoekers hebben mogen ontvangen dan de jaren ervoor. Wel 
heeft dit geleid dat er per bezoeker meer aandacht was om hem/haar 
uitgebreid door het bunkermuseum te begeleiden. Hierdoor 
ontstonden bijzondere gesprekken en bijzondere verhalen. Wij hopen 
het volgend jaar weer “normaal” open te kunnen om zoveel mogelijk 
onze bezoekers van informatie te voorzien. Tijdens de Kerstvakantie 
zijn we nog een extra dag geopend. Houd hiervoor onze website en 
sociale media kanalen in de gaten voor de openingstijden. 
 

Bunkermuseum seizoen 2021 

Duitse en Canadese soldaten (48th Highlanders) 
 

Tijdens de openingsdag op zondag 22 
augustus werden we vergezeld door één 
Duitse soldaat van de Kriegsmarine en een 
aantal soldaten van de 48th Highlanders of 
Canada. 
Deze groep reenactors hadden een klein 
kamp opgebouwd met onder andere een 
hoofdkwartier, keuken, veldhospitaal en een 
slaapvertrek. Ook konden er “mijnen” 
worden gezocht in een klein afgezet stukje 
duin. Tijdens deze dag kregen de bezoekers 
uitleg over de WOII. 
 
Kinderen konden bij het hoofdkwartier een 
formulier ophalen met een puzzelroute 
waar diverse opdrachten opstonden.  
Na afloop kregen zij een lekkere 
versnapering.  
 
Al met al een geslaagde dag met veel 
geïnteresseerde bezoekers. 



 
 

 

   Stichting Egmond ’40-‘45 
 

Pagina 2 van 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hotel de Wereld – Replica capitulatietafel vervangen door origineel (Martijn Visser)  

Wageningen 30 september 2021.  
 
Onlangs ontving Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld in Wageningen 
van Stichting Egmond ’40-'45 één van de tafels die in Hotel de Wereld stond, 
toen op 5 mei 1945 de geallieerde luitenant-generaal Charles Foulkes aan de 
Duitse kolonel-generaal Johannes Blaskowitz de bevelen overhandigde voor een 
ordelijke aftocht van de Duitse troepen uit Nederland.  
Eén dag ervoor, op de Lüneburger Heide had de Duitse admiraal Von Friedeburg 
ten overstaan van veldmaarschalk Montgomery de overgave van de Duitse 
strijdkrachten in Noordwest Duitsland, Sleeswijk Holstein, Nederland en 
Denemarken getekend. 
 

De tafel stond met twee stoelen in de opslag 
van de Stichting Egmond ’40-'45 in Egmond. 
Het bestuur van de Stichting Egmond ’40-’45 
vond dat de tafel eigenlijk in Hotel de Wereld 
moest staan, hoewel deze oorspronkelijk tot 
het meubilair van het voormalig ’Tehuis voor 
oud-zeelieden’ behoorde. Dat werd in 1942 
gedwongen te evacueren waarbij de 
bewoners met al hun hebben en houwen, incl. 
meubilair van het tehuis, eerst in Oosterbeek 
en later in Wageningen terechtkwamen. 
Hotel de Wereld is erg blij met deze originele 
tafel, omdat het hotel het al geruime tijd met 
een replica moest doen. 
In Wageningen staat nog één originele tafel, 
namelijk in historisch museum De Casteelse 
Poort.  
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“Het vuur van de vrijheid”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op foto’s van de ontmoeting van de Canadese generaal Charles 
Foulkes met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz – 5 mei 1945 in 
Hotel De Wereld in Wageningen – zie je vooral hoge officieren. Maar 
als je goed kijkt, zie je op de achtergrond ook journalisten en 
fotografen. Eén daarvan is Sjoerd de Vrij, verslaggever bij Radio 
Herrijzend Nederland. Hij maakte een rapportage over de capitulatie 
van Duitsland, die ook voor Nederland het einde van de Tweede 
Wereldoorlog betekent. ‘De mooiste dag van de oorlog’, volgens 
Sjoerd. Net als andere Nederlanders zijn Sjoerd de Vrij en zijn gezin in 
mei 1940 hun vrijheid kwijtgeraakt. Maar dankzij duizenden jonge 
geallieerde soldaten, die hun leven riskeerden, krijgen ze die vrijheid 
na vijf jaar weer terug. Bij de bevrijding van Nederland vinden Sjoerd 
en zijn vriend de Canadese fotograaf Alex Stirton, dat de bereidheid 
van die soldaten om te vechten voor vrijheid van anderen nooit 
vergeten mag worden. Daarom wordt sinds 1946 elk jaar op 4 mei het 
‘Vuur van de Vrijheid’ doorgegeven aan nieuwe generaties. Sjoerds 
achterkleindochter Titia is zeker van plan dat ook te doen! 

Waarop zou je beter je nieuwe stripboek kunnen signeren dan op de originele  
tafel waaraan de onderhandelingen werden voorbereid op 5 mei 1945. Met dit in  
gedachten werd dan ook het nieuwe stripboek van de scenarioschrijvers  
Wim Huijser, Jelle de Gruyter en tekenaar Eric Heuvel op 19 september 2021 bij  
Hotel de Wereld in Wageningen gepresenteerd. 
 
Onder andere aanwezig deze dag waren de dochters van de hoofdpersoon  
uit het verhaal, Sjoerd de Vrij. Zij kregen zichtbaar geroerd de eerste exemplaren  
uit handen van burgermeester Floor Vermeulen, kinder-burgermeester  
Seppe Meijer zu Schlochtern en loco-kinderburgermeester Kathy Meijer. 
Het enthousiasme waarmee het stripboek werd ontvangen was geweldig. 
 

Het mooie streven is om met dit stripboek zoveel mogelijk basisscholen  
enthousiast te maken om de strip te gebruiken. En om ze daarbij te ondersteunen,  
om de leerlingen in gesprek te laten gaan over vrijheid en onvrijheid, wat het  
is om in vrijheid te leven en wat je er aan kan doen om onvrijheid te voorkomen  
of vrijheid terug te krijgen: hoe je dat verschil kunt maken.  
Dat was voor Sjoerd de Vrij een heel belangrijk doel. 
 
Behalve dat het stripboek te verkrijgen is in de boekhandels kunt u ook  
een exemplaar aanschaffen bij ons Bunkermuseum voor € 14,95.  
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Standbeeld van verzetsheldin Jacoba van Tongeren onthuld in Amsterdam 

Pas in 2013 besloot hij zijn familiegeschiedenis uit te zoeken, naar wat hem 
is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast de zoektocht naar het 
verhaal van zijn eigen gezin, zocht hij ook naar zijn tante Jacoba, die de 
verzetsgroep leidde. Tijdens zijn onderzoek stuitte hij per toeval op oude, 
ongepubliceerde memoires van zijn tante. Met al deze memoires besloot 
Paul een biografie te schrijven over haar. 
 
Ze was toen nog onbekend, maar met het vertellen van haar verhaal heeft 
ze een onuitwisbare plek in de geschiedenis gekregen en nu ook een 
standbeeld voor haar is gemaakt, lijkt de cirkel rond. "Ik ben nu 79 en heb 
best aardige dingen gedaan in de wereld, zoals een conferentie van de 
Verenigde Naties in New York organiseren", blikt hij terug. "Er is niets wat zo 
bevredigend was om te doen als dit, mede omdat het zoveel honderden 
familieleden van leden van de verzetsgroep ook zo raakten en dankbaar zijn. 
Ik ben een dankbaar mens." 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een standbeeld voor verzetsheldin Jacoba van Tongeren is onthuld in Amsterdam. Vlak bij de woning in de 
Antillenstraat waar ze jarenlang woonde, is ze vereeuwigd door Fabio Pravisani, een beeldhouwer uit Egmond aan Zee. 

 In 1940 richtte Jacoba van Tongeren een verzetsgroep op genaamd “Groep 
2000”. Deze Groep 2000 regelde onder haar leiding persoonsbewijzen, 
schuiladressen, voedselbonnen, en gaf medische hulp aan ongeveer 4500 
onderduikers. Neef Paul van Tongeren is blij met het standbeeld. 

"Ik vind het een prachtig beeld", vertelt de inmiddels 79-jarige Paul. "Er 
straalt kracht vanuit, maar ook weer niet te streng. Fabio Pravisani heeft 
het alleen van foto's kunnen doen, want ze is natuurlijk al vijftig jaar 
dood." 

 

 

Bron: NHnieuws.nl 

De daden van Jacoba van 
Tongeren en haar Groep  
2000 hebben vele levens 
gered. Bijna alle leden 
overleefden de oorlog en 
Jacoba zelf is bijvoorbeeld 
nooit gepakt. Een reden 
daarvoor was omdat zij 
codetaal had ingevoerd in 
de verzetsgroep: mensen 
noemden elkaar niet bij 
naam, maar ieder werd 
aangesproken met een 
nummer. 

Haar werk wordt geroemd en is ook voor burgemeester Halsema een inspiratiebron. "De vrouwen uit het verzet 
hebben weinig aandacht gekregen en dat is heel onterecht", aldus de burgemeester. "Dit is één van de belangrijkste 
verzetsgroepen geweest in Amsterdam. En dat in een stad die niet altijd uitblonk in het verzet. En deze groep werd 
door haar geleid en dat verdient een standbeeld." 

Voor neef Paul van Tongeren was de 
oorlog een traumatische periode in 
zijn leven. Toen hij twee jaar oud 
was, maakte hij mee hoe de nazi’s in 
1944 het huis van zijn familie 
binnendrongen. Zijn vader werd 
meegenomen en doodgeschoten. 
Later op de dag werd zijn moeder 
met vijf kinderen het huis uit gezet. 
Het heeft een familie vol trauma’s 
achtergelaten. Zijn moeder verbleef 
vaak in inrichtingen, hijzelf heeft zijn 
gevoelens een lange tijd 
weggestopt. De eerste tien jaar van 
zijn leven, herinnert hij niet. 
 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292955/standbeeld-van-verzetsheldin-jacoba-van-tongeren-onthuld-er-straalt-kracht-vanuit
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Nederland in mei 1940 – februari 1941          --  A A N P A S S I N G --  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het leven gaat door Het leven tijdens de bezetting gaat al gauw weer zijn dagelijkse gang. Bedrijven, scholen, 
clubs, uitgaansgelegenheden en het openbaar vervoer functioneren als vanouds. 
Aanpassing aan de nieuwe situatie lijkt in de beginperiode van de oorlog relatief 
gemakkelijk. De invloed van de bezetter op het dagelijkse leven van de meeste 
Nederlanders is klein in deze periode. 

Verduisteringsplicht Nieuw is wel de verduisteringsplicht. Iedereen moet zijn ramen afplakken. De 
verduisteringsmaatregelen moesten ervoor zorgen dat de geallieerde bommenwerpers hun 
doelen niet zouden kunnen vinden. 
 

In het bunkermuseum kan 
je nog een aantal 
verduisteringslampen zien 
die gebruikt zijn in kasteel 
Twickel (Ambt Delden) 

 

Winterhulp 
De bezetters proberen een verbroedering tussen het Duitse en Nederlandse volk tot stand 
te brengen. Het doel is om de Nederlanders te winnen voor het nationaalsocialisme. Zij 
richten bijvoorbeeld de Winterhulp op. Deze liefdadigheidsorganisatie collecteert voor arme 
Nederlanders. Maar de collectes leveren weinig op. De Nederlanders zijn anti-Duits en dat 
laten ze zien door de afwijzing van de Winterhulp. 

Reactie op Winterhulp 
De Haagse Jacoba Maria Blom-Schuh zegt in 
april 1941 tegen Winterhulpcollectante:  
 
“ik geef pas aan de Winterhulp als onze 
koningin weer terug is. De opbrengst van de 
Winterhulp is voor de Duitsers en NSB’ers, en 
dat zijn een stelletje rovers, net als Adolf 
Hitler” 
 
De collectante doet aangifte. Jacoba Maria 
Blom-Schuh gaat voor drie maanden de 
gevangenis in. Het maakt haar niet minder 
dwars. De kousen die ze van de SS-bewakers 
moet stoppen naait ze dicht, zogenaamd uit 
onkunde. Later verwerkte ze haar 
gevangeniservaringen in borduurwerkjes. 

Bron: Verzetsmuseum 

https://www.verzetsmuseum.org/
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V1 Raket – Vergeltungswaffe 1 – De Fieseler Fi 103 
De V1 (Vergeltungswaffe 1) was een onbemand straalvliegtuig dat door de Duitse Luftwaffe werd ingezet als vliegende 
bom. De Fieseler Fi 103 - vernoemd naar de Duitse vliegtuigfabrikant van het wapen - of FZG76( FZG naar Flakzielgerät 
ofwel luchtafweerdoelapparaat) had een lengte van 7,9 meter en een spanwijdte van 5,3 meter. De V1 kon een 
maximumsnelheid van 656 km/h bereiken en had een bereik van 240 tot 400 kilometer. Een V1 woog 2180 kilogram en 
had een springkop van 850 kilogram. De motor van de V1 liep op gewone kerosine. Het V1-geleidingssysteem was erg 
simpel en bestond uit een automatische piloot gekoppeld aan een gyrokompas. Deze stuureenheid regelde alleen de 
hoogte en de snelheid. De afstand naar het doel werd slechts grofweg ingeschat - nauwkeurigheid was geen vereiste – en 
een door een propellertje in de neus aangedreven teller bepaalde wanneer deze afstand was bereikt. Voor de lancering 
werd de teller zodanig ingesteld dat deze boven het ingeschatte doel op 0 kwam te staan. Met de ingestelde teller was 
slechts een naar het westen (of zuiden) wijzende lanceerrail nodig; de automatische instelling deed de rest. Vanaf 13 juni 
1944, een week na de geallieerde landing in Normandië, werden in totaal meer dan 9.000 V1’s gelanceerd naar doelen in 
Engeland, België en Frankrijk. 

            

 

Vrijwilligersavond 
We waren open met het bunkermuseum, waarbij we elke keer een andere 
vrijwilliger aan de kassa hadden.  
Mede door deze wisselingen zagen we niet iedereen en niet iedereen 
wilde nog staan in verband met de coronaregels.  
 
Gelukkig hebben wij eind oktober 2021 een vrijwilligersavond kunnen 
organiseren in de vorm van een avondje bioscoopbezoek. Dit werd erg 
goed ontvangen. 
 
In VUE Alkmaar draaide de film “mijn beste vriendin Anne Frank” waar we 
met zo’n 15 vrijwilligers en bestuur naar toe geweest waren.  
 
“Mijn Beste Vriendin Anne Frank” vertelt het aangrijpende waargebeurde 
verhaal van Hanna Goslar. Zij en Anne zijn boezemvriendinnen in de tijd 
dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Wanneer de familie Frank 
onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog. Drie jaar later in 1945, volgt 
een bijzondere ontmoeting tussen de twee meisjes in het 
concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet haar leven op 
het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te helpen. Bekijk de Trailer 

https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
https://youtu.be/EE2FYPwVh_c
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O P S P O R I N G    V E R Z O C H T  
 

Stichting Egmond ’40-’45 hoopt een persoon op het spoor te zijn die als “Unknown 
to god” of als “An Airman of the 1939-1945 war” in een graf ligt op de Common 
Wealth oorlogsbegraafplaats in Bergen N.H. 
 

Het gaat hier om een persoon in vak D2, grafnummer 27. 
 

Wij weten bijna zeker dat het hier gaat om Robert Durham.  
Royal Air Force Volunteer Reserve    Service nummer: 937812, 
30 jaar oud,  Overleden op 12 juni 1943, Registratienummer Lancaster: DV 157, 
12 Sqn RAF,   Thuisbasis: RAF Wickenby,   Call-Sign: PH-Z 
 

Zijn Lancaster stortte neer op 12 juni 1943, 5 km ten noord-westen van IJmuiden. 
 

Een lichaam spoelde op 24 juni 1943 aan op het strand van Castricum, zo’n 10 km noordelijk van IJmuiden. Dit was waarschijnlijk 
het lichaam van Robert Durham. Waarom denken wij te weten dat dit Robert Durham is? 
 

Wij zijn in het bezit gekomen van 4 pagina’s van het zogenaamde “lijkenboekje” van Cor van Pel uit Egmond aan Zee, die  
in opdracht van de Duitsers, tot augustus 1943 de aangespoelde lichamen van het strand haalde tussen Bergen aan Zee en 
Castricum. Hierna mocht hij dat niet meer doen omdat het strand “Sperrgebiet” (verboden terrein) werd. 
 

Cor van Pel hield een schaduwadministratie bij in een boekje voor zichzelf, waarin hij alle bijzonderheden noteerde. 
Dit boekje is echter door de jaren heen niet meer te vinden en niemand weet waar dit boekje is. Maar gelukkig vonden wij 
onlangs 4 gekopieerde pagina’s terug uit de periode januari tot augustus 1943. 
  
Hierin staan een aantal notities die hij heeft gemaakt naar aanleiding van z’n vondst op 24 juni 1943.  
Onder andere dat er een Engelse militair was aangespoeld met op het zwemvest de naam “Durham”! 

Deze persoon had geen identiteitsplaatje of kenmerken (meer) om te bepalen wie hij was. Onze veronderstelling was dat z’n 
hoofd en of armen geamputeerd moesten zijn (geen I.D.-tag en rangtekens meer) toen hij was neergestort. 
  
Deze aanname bleek correct nadat we contact gelegd hadden met de Nederlandse gravendienst. Deze heeft na contact met 
de Engelse collega’s gezegd dat er bij de opgraving op 6 november 1946 een lichaam zonder hoofd werd aangetroffen met 
delen van een parachute harnas en MEA WEST (reddingvest). 
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Hieronder de overige namen van de bemanning 

Fl/Lt. (piloot) 
Alfred William 
Doel, het was 
z’n 40e 
operationele 
vlucht. Nog 
steeds vermist. 
 

Op 13 Juni spoelde 
F/Sgt. O.K. 
Whyman 413294 
RNzAF aan bij 
Zandvoort, het was 
z’n 1e operationele 
vlucht. 

Airgunner Sgt. 
T.R. 
Pagett 1140287 
RAF, nog steeds 
vermist. 
 

Op 18 juni 1943 spoelde Flight engineer Sgt. W.F. Biggs 569401 RAF aan bij 
Bergen aan Zee (geen foto). 
 

De enige overlevende was Wo ag W/O Donald Lloyd Templeman 798684 deze 
werd POW gemaakt (Hij sprong boven Amsterdam uit het toestel). 

 

LINK naar Aircrew 
remembered 

 
Ook kwamen we erachter dat er tot op heden nog maar twee Durham’s vermist zijn. Eén was Robert Durham en de 
ander Donald Durham. Donald Durham is neergestort boven Terschelling op 30-01-1943. 
Hij kan echter nooit bij Castricum zijn aangespoeld, omdat de noordelijke stroming van de Noordzee groter is dan de 
zuidstroom. Lijken van D-Day spoelden bijvoorbeeld aan in België en Nederland na 6-6-1944.  
 

Nu zou je zeggen: open het graf en vergelijk DNA met dat van “relatives”. 
 

Dit is dus niet zo eenvoudig. De Common War Graves Commission, CWGC, de organisatie in Groot-Brittannië die 
vermiste soldaten opspoort, gaat namelijk niet akkoord met één naam op een kledingstuk.Tenzij dezelfde naam op 
nog een ander kledingstuk staat op het lichaam. 
Het gebeurde namelijk nog weleens dat kledingstukken  
en/of uitrusting onderling werden uitgewisseld. 
 

Wat ons in dit geval echter sceptisch maakt is het  
reddingvest: dit is een persoonlijk iets wat je niet 
zomaar ruilt met iemand, het kan immers je leven  
redden. Robert Durham had meer dan 32 missies  
gevlogen van in totaal 192 uur, dus iemand die  
wist at hij deed. 
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LINK naar 
verliesregister 

Wat we nu zoeken is een 2e document waarin staat dat het om Durham gaat. 
Dit kan een sectierapport zijn van de Duitsers (de SD en Abwehr onderzochten alle 
lijken op bijzonderheden), een politierapport of een foto van de bemanning vlak 
voor vertrek van hun fatale missie met hierop Robert Durham met z’n zwemvest 
met daarop zijn naam. 

                                          Wie kan ons helpen? 
 

Foto is van een andere bemanning bij hun toestel. 

Document waarop de laatste momenten van de gedoemde Lancaster PH-Z / DV157 staan beschreven staan 
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Vrijwilligers in het zonnetje. 
“Bunkermuseum 

suppoost? Meld je aan 
via ons emailadres.” 

“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  

Mathieu Dekker 

Voor alle interviews klik 

HIER 

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 vindt, wat 
vertellen over het museum, de 
doelstelling en de voorwerpen 
welke zich erin bevinden. 

 

 

Helpen met het onderhoud buitenterrein 
werkzaamheden, kan echt van alles zijn. 

Ook kan je deze taak als vrijwilliger verrichtten. 
Belangstelling? 
Laat het ons even weten via 

Email: info@egmond4045.nl 

 

Museum medewerker - suppoost 

https://www.egmond4045.nl/vrijwilligers-interviews/
https://www.egmond4045.nl/vrijwilligers-interviews/
mailto:info@egmond4045.nl
https://www.egmond4045.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-Interview-Matieu-Dekker.pdf
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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 
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.  

Culturele ANBI Status 

  

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 

Openingsdagen 2022 (Onder voorbehoud) 

Ook aankomend 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 2022 zal 
nog nader worden 
bepaald.  
 

 Donateurspas  
   
Zondag 3 en 17 april: Bunkermuseum Jansje Schong 

geopend van 11:00u tot 16:00u 

 
Zondag 1 en 15 mei: Bunkermuseum Jansje Schong 

geopend van 11:00u tot 16:00u 

 

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

       

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

     
 

  Zondag 7 en 21   Bunkermuseum Jansje Schong       
augustus:   geopend van 11:00u tot 16:00u 
 
Zondag 4 en 18 september: Bunkermuseum Jansje Schong 

geopend van 11:00u tot 16:00u 
     

 

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

     

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

 
INSTAGRAM: 

 @egmond4045 
 

Bunkermuseum  
Jansje Schong 

Dit is de naam van onze 
actie om spullen uit de 
tweede wereldoorlog te 
redden van de vuilstort. 
Het gebeurt 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. 
 
 

Bezoek onze website 
voor de laatste updates! 

Ga naar: 
www.egmond4045.nl 

 

 

 
Onze stichting is afhankelijk van sponsors en donateurs. Hebt u ons gesteund in 2020?  En is 
het er dit jaar nog niet van gekomen? U kunt dan altijd nog uw bijdrage overmaken op ons 
rekeningnummer. 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 die 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 

Oproep 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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 Kerstgroet 
 

Namens alle medewerkers van  
 

Stichting Egmond ’40-’45  
en 

Bunkermuseum Jansje Schong  
 

wensen wij u hele fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2022. 


	Duitse en Canadese soldaten (48th Highlanders)
	Bunkermuseum seizoen 2021
	Uw verhaal wordt ons verhaal….

	Hotel de Wereld – Replica capitulatietafel vervangen door origineel (Martijn Visser)
	“Het vuur van de vrijheid”
	Standbeeld van verzetsheldin Jacoba van Tongeren onthuld in Amsterdam
	Nederland in mei 1940 – februari 1941          --  A A N P A S S I N G --
	V1 Raket – Vergeltungswaffe 1 – De Fieseler Fi 103
	Vrijwilligersavond
	Museum medewerker - suppoost
	Vrijwilligers in het zonnetje.

	Openingsdagen 2022 (Onder voorbehoud)
	Culturele ANBI Status
	Stichting Egmond ’40-‘45
	De mensen achter Stichting Egmond ‘40-‘45
	Oproep
	Donateurs
	Bunkermuseum
	Jansje Schong


	Kerstgroet

