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Nieuwsbrief voortaan digitaal 
 

Zoals jullie gaan zien 

zal de nieuwe 

nieuwsbrief voortaan 

ook te vinden zijn via 

de webpagina van 

onze Stichting, 

mogelijk interessant 

als je informatie uit 

deze Nieuwsbrief wilt 

terugvinden.  

 

Oude Nieuwsbrieven 

Oude Nieuwsbrieven staan 

opgeslagen in het archief van 

ons secretariaat, daar kan 

uiteraard navraag naar worden 

gedaan als je op zoek bent naar 

een bijzonder artikel. Deze 

kunnen dan per mail 

opgestuurd worden. Dit kan 

zowel een gehele nieuwsbrief 

betreffen als een deel uit een 

nieuwsbrief. Wel is het 

wenselijk dat je helder aangeeft 

waarnaar je op zoek bent, 

tekstomschrijving of nummer 

van een nieuwsbrief zou hier 

heel veel bij helpen. 

 

Waarom deze aanpassing 

Veelal veranderen e-mail 

adressen van personen. 

Betekent dat als dit niet tijdig 

wordt doorgegeven de 

nieuwsbrieven mogelijk niet 

belanden bij de personen die er 

juist in geïnteresseerd zijn. 

Door deze op internet te 

plaatsen bieden we in ieder 

geval de mogelijkheid om altijd 

deze nieuwsbrieven te kunnen 

bereiken. Uiteraard hopen we 

dat dit voor iedereen ook 

wenselijk en gemakkelijk is.   

 

Opslaan en behouden 

De Nieuwsbrieven worden via 

internet in PDF formaat 

aangeboden. Dit betekent dat 

iedereen de nieuwsbrief zelf 

kan downloaden en aanvullend 

kan opslaan.  

 

Kopij Nieuwsbrief 

Ook de invulling blijft 

onveranderd. Indien je iets hebt 

wat waard is om voor externen 

en vrijwilligers te lezen, dan 

kan je kopij aanbieden bij het 

secretariaat onder Nieuwsbrief 

kopij. Stuur dan een mail naar 

info@biberbunker.nl. Uiteraard 

willen we graag zoveel 

mogelijk jullie bijdragen 

plaatsen.  

 

Terugblik 2022 
Januari is natuurlijk altijd een moment om 

even terug te kijken naar het afgelopen jaar. 

Van ieder jaar wordt een jaarverslag 

gemaakt en ook deze verschijnt dan weer op 

onze internet pagina. Ook noodzakelijk om 

als ANBI stichting de financiële stand van 

zaken aan sponsors en andere begunstigers 

te laten zien. 

Rondleiding 

De rondleidingen zijn afgelopen jaar een 

enorm succes geweest, de 7 en 8 mei dagen 

hierin als de blikvanger. De inzet van re-

enactors om de visuele kracht van de stelling 

uit te beelden was natuurlijk een schot in de 

roos en een reden om dit vaker te doen. Het 

enthousiasme bij deze groep mensen was 

groot, nooit kregen ze de gelegenheid om te 

slapen in bunkers dus deze unieke 

mogelijkheid werd met beide handen 

aangepakt. Daarnaast was hun inzet ook een 

bijdrage voor onze gidsen, het verhaal werd 

op diverse plaatsen door hen verteld en dat 

geeft toch net weer een ander beeld dan dat 

we normaliter gewend zijn.  

Werkzaamheden 

Ook de werkzaamheden zijn in een goed 

tempo uitgevoerd. Een zaterdagclub die is 

ontstaan (al hebben we een afkeer van de 

term want çlubs binnen clubs’ is een 

doodsteek voor een organisatie) is m.n. 

bezig geweest met graven en zichtbaar 

maken van de 409A. Doordeweeks waren de 

gepensioneerden actief en deden hun 

activiteiten veel binnen bunkers. Regulier 

onderhoud, afronden van de 424 bunker, 

nodig voor de modelbouw, die hard bezig is 

met nieuwe maquettes, waren voornamelijk 

hun activiteiten. Daarnaast werd er ook 

achter de schermen gewerkt. Piet vd Berg 

als bibliothecaris, het bestuur met de 

financiële huishouding en de onmisbare 

subsidies, maar ook het nadenken over ons 

verhaal aan bezoekers. 

Een nieuwe werkzame organisatie zag het 

licht, waarbij we projecten zijn gaan maken 

van ideeën met een verantwoordelijk 

‘projectleider’, werkgroepen zijn ontstaan, 

ook onder verantwoordelijkheid van één 

persoon, kortom “we zijn volop in 

beweging”. 

Hosanna verhaal 

Maar is het dan ook allemaal een hosanna 

verhaal ? Nee, natuurlijk niet, groeiende 

organisaties kennen altijd 

problemen, bij ons liet zich dat 

voornamelijk gelden binnen de 

communicatie.  

Omdat we soms ‘naast elkaar’ 

werken ontstaan er 

meningsverschillen. De huidige 

maatschappij is veranderd en 

‘praten met elkaar’ is ‘mailen en 

appen’ geworden. Nooit een 

goed teken want elkaar zien en 

spreken met elkaar verdwijnt nu 

naar de achtergrond, terwijl dit 

juist de oplossing zou 

moeten zijn. Hoe dan ook, 

ook daar zijn we bezig en zien 2023 als een 

verbeterjaar waarbij we de neuzen weer 

dezelfde kant op moeten krijgen. 

Uitbreiding 

Betekent dit dan ook dat we niet verder 

willen groeien. Uiteraard niet, vrijwilligers 

zijn onmisbaar en al is het maar incidentele 

inzet (denk aan de gravers van mensen uit 

de omgeving die hebben bijgedragen aan 

het vrijkomen van de 409A bunker bij het 

vliegveld), iedereen is welkom. Vele nieuwe 

vrijwilligers uit de coronatijd zijn al 

geïntegreerd binnen onze organisatie en 

doen volledig mee. 

 

In deze nieuwsbrief o.a. 

Pg 2 :wat gaat er gebeuren in 

2023 ? 

Pg 2 :ons eerste winterevenement 

Pg 2 :meehelpen ? 

de 409A zoals hij in 40-45 fungeerde 
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Wat gaat er gebeuren in 2023 ? 
 

Wensen en ideeën.  

Wensen en ideeën moeten we 

natuurlijk allemaal hebben, 

waarom niet, het geeft vaak aan 

wat we willen bereiken en hoe 

mooi het is om dit te bereiken. 

 

De StB heeft lange termijn 

wensen maar ook korte 

termijnwensen. Om met de 

laatste te beginnen is vaak het 

gemakkelijkst en ook het 

streven naar deze is het meest 

overzichtelijk.  

We hebben voor 2023 en 2024 

inmiddels een financiële 

bijdrage (subsidie) toegezegd 

gekregen vanuit de Provincie 

Zuid Holland [PZH] ter grootte 

van € 80.000,-. Deze subsidie is 

gebaseerd op de eerste fase 

van onze ideeën om het terrein 

zoveel als mogelijk naar de 

oorspronkelijke hoogte terug te 

brengen en daarmee de 

Biberbunker in vol ornaat weer 

in aanzicht te krijgen. Betekent 

concreet het verlagen van het 

terrein bij de ingang (naast de 

409 en 424 bunker), het 

aanpassen van ons entreehek 

en afrastering en de aanzet tot 

verbetering van het 

ontvangstterrein. Dit 

laatste om ook om de 

bunkers op het terrein 

een fysieke koppeling 

te geven. Voor het 

resterende budget 

hebben we een 

aanvraag lopen maar, 

moge duidelijk zijn, dat 

we ook nog veel verder 

aan het zoeken zijn voor 

financiering. 

 

Voorne aan Zee 

Onze ideeën moeten 

we nog laten belanden 

bij ons nieuwe 

gemeente bestuur. 

Samenwerking met 

Hellevoetsluis en Brielle is  

gewenst omdat we daarmee 

een krachtig signaal af kunnen 

geven inzake de cultuur 

historische waarde op ons 

eiland.  

De Stelling Biber wilt uiteraard 

uitgroeien naar ‘een 

toeristische trekpleister’ voor 

Voorne aan Zee, we zijn daar al 

grote stappen in aan het maken 

en de landelijke bekendheid, 

blijkens uit de vele bezoekers 

uit andere regio’s, is groeiende. 

Ook buurlanden (België en 

Duitsland) vinden ons steeds 

meer, dus “we staan op de 

kaart. 

 

Scholen 

Educatie is van groot belang, de 

WOII maar zeker de situatie op 

Voorne is interessant genoeg 

voor de volgende generaties. 

Om deze verhalen te vertellen 

vinden we schoolbezoek 

belangrijk en gaan we andere 

wegen bewandelen om hier nog 

meer bezoek voor te realiseren. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Ons eerste winterevenement 
Met dank aan het Zuid-

Hollandslandschap konden we op 

zaterdag 7 januari ons eerste 

winterevenement houden:  

“de Biberbunker in kerstsferen”.  

Hoewel het idee pas vrij laat is 

ontstaan, is de voorbereiding 

voortvarend opgepakt.  

Social Media heeft verder veel 

werk gedaan en het aantal 

reserveringen liep tot de 

sluitingsdatum op tot 199 

personen. Hierbij opgeteld de 

'vrije aanlopers' en de 

genodigden en we konden met 

trots zeggen dat ca. 230 mensen 

de weg naar de Biber 

op deze zaterdag 

hebben weten te 

vinden.  

 

Re-enactors 

Met medewerking 

van de weergoden, 

re-enactors 

(wederom) en vele 

vrijwilligers is deze 

dag een enorm 

geslaagde 

happening geworden 

en waren de complimenten 

hartverwarmend. De omlijsting 

(catering, kerstbomen via Jan van 

Marion, aankleding van de 

bunker) was grandioos en we 

hebben, naast het reguliere 

verhaal ook een andere kant van 

het soldatenleven een keer 

kunnen laten zien.  

Uiteraard smaakt dit naar meer en 

hals reikend wordt er al 

uitgekeken naar ons volgende 

evenement op 6 en 7 mei, waarbij 

de gehele Stelling weer aan bod 

komt. 

Reserveren is al mogelijk en kan 

uiteraard via de digitale weg 

(website)  

 

Meer weten over deze dag  

Indien u geïnteresseerd bent naar 

een fotosessie, kijk dan op onze 

website www.biberbunker.nl  

 

 

 

Meehelpen ? 

Wilt u geen (vaste) vrijwilliger 

zijn maar toch een keer willen 

meehelpen ? Dat kan, we zijn 

met heel veel zaken tegelijk 

bezig, graven naar nieuwe 

bunkers, knutselen met 

modellen. Interesse: mail naar 

info@biberbunker.nl  

 

 

 

 

Internet  Mail ons   Facebook  

afmelden nieuwsbrief   
 

drukke aanloop op een geslaagde dag 

 

Fotopropaganda 

Onze Vlaamse re-enactor Sven 

vertelde met zijn Leika 

fototoestel hoe propaganda in 

oorlogstijd in zijn werking ging. 

Uiteraard naast oorlogsfotografie 

werden er ook zgn 

vakantiekiekjes gemaakt. Met 

zijn boeiende verhalen, die 

zeker een vervolg mogen 

krijgen van de organisatie, 

vertelde hij dat de fotografen 

naast propaganda  ook beelden 

maakten die “niet vertoond 

mochten worden”, beelden 

waarvan een groot aantal 

uiteindelijk werden gebruikt bij 

het Neurenberg proces. . 
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