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De volgende editie 

De Nieuwsbrieven worden 

uitgegeven indien er voldoende 

kopij is voor een volgende 

berichtgeving. Betekent dat we 

dus met deze brief interen maar 

ook externe betrokkenen op de 

hoogte willen houden en 

brengen van de laatste 

wetenswaardigheden van onze 

Stichting dan wel vrijwilligers. 

We hebben een grote en 

groeiende club met veel ideeën 

en wensen, noodzakelijk dat de 

vrijwilligers zich dus kunnen 

vinden in de ideeën van de 

plannen en exploiteren van het 

cultuur historisch monument. 

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 eerste 

evenement 2023 
Januari is natuurlijk altijd een moment om 

eens goed na te denken over het nieuwe 

seizoen. Om hier een goed startmoment te 

creëren had onze evenementencommissie 

het idee opgevat om een dag te organiseren 

in januari, een moment dat mensen net bij 

zijn gekomen van de hectische feestdagen 

en een moment om onze bunker eens in een 

ander daglicht te tonen. Het item “de Biber 

in Kerstsferen ging er dan ook vanuit om 

meer aandacht aan het bunkerleven te 

geven en in het bijzonder de kerstperiode te 

laten zien.  

Alles onderbouwd met de inzet en hulp van 

re-enactors die verhalen hierover net op een 

andere manier vertellen dan onze ervaren 

gidsen. Dat het een succes is geweest was te 

zien aan de bijna 230 bezoekers maar meer 

nog aan de reacties en positieve geluiden 

die we hierop mochten ontvangen. Voor ons 

als Stichting betekent dit dat we gevonden 

worden door lokale en niet-lokale bezoekers 

en dat de beleving van onze opzet een 

positieve reactie teweeg brengt. 

Uiteraard zijn we enorm verheugd met de 

inzet van de re-enactors voor wie dit ook 

bijzonder is, het normaal buiten vertonen 

van hun materiaal en materieel is nu 

verplaatst en ook binnen kan dit nu 

gebeuren. Uiteraard hopen we op hun 

deelname ook in de andere evenementen dit 

jaar. 

 

 

Vrijwilligers komen en gaan 
Dit is natuurlijk iets waar 

elke organisatie mee van 

doen heeft en het ‘gaan’ 

is natuurlijk nooit iets 

waar we graag naar 

uitkijken. Neemt niet weg 

dat je soms afscheid van 

elkaar neemt of moet 

nemen, maar uiteindelijk 

is het wel noodzakelijk 

om dit op de goed 

manier te doen. 

 

 Vrijwilligers dienen een 

goed exitgesprek te krijgen, vaak 

een enorm moeilijk iets, zeker als 

het uit elkaar gaan niet op een 

‘goede’ manier gebeurt. 

Desalniettemin is dit wel 

noodzakelijk (voor over beide 

partijen hiervoor openstaan.  

Jammerlijk wordt daar geen 

gebruik van gemaakt, besef dat 

de waardering van jarenlange 

inzet niet wordt uitgesproken. 

In januari werden we helaas dan 

ook geconfronteerd met het 

afscheid van een aantal 

gepensioneerde vrijwilligers, 

die aan hebben gegeven, 

waarom zij geen deel meer uit 

wilden maken van onze 

organisatie.  

Deze groep, bij de vrijwilligers 

bekend als “zij die de aanzet 

van de Technische Dienst [TD] 

hebben gegeven”, zijn uniform, 

met naar zeggen, eigen redenen 

gestopt  

Uiteraard wordt dit besluit 

betreurd en gerespecteerd, de 

kennis en ervaring zal zeker 

gemist worden maar de 

herinnering blijft, al was het maar 

vanwege hetgeen te zien is in de 

Biber, de 424 bunker en 409 

bunker. 

Daarentegen hebben zich na de 

eerste oproep in februari 

inmiddels een groot aantal 

vrijwilligers zich ook al weer 

aangemeld, de organisatie is in 

beweging.  

Noodzakelijk want er is nog zat te 

doen, in en om de bunker. 
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Kennis van de Nieuwsbrief Beeldbank  

 
Als Biber worden we veelal op de 

hoogte gebracht vanuit 

onderliggend gremium. Enorm 

leuk en zoals zij zelf hieronder 

aangeven:  

 

Je bent niet de enige die 

geïnteresseerd is in foto’s uit de 

Tweede Wereldoorlog. Afgelopen 

jaar bekeken maar liefst 7500 

mensen de website. Een tip voor 

degenen die zich afvragen wat er 

sinds hun laatste bezoek is 

bijgekomen: scrol naar de lijst 

onderaan de kaart Foto’s op de 

kaart - Bezetting In Beeld. De 

onderstreepte titels van de 

hoogste nummers zijn de nieuwste 

fotoverhalen. Op dit moment is 

alles op deze kaart beschreven, 

maar half februari plaatsen we 

een nieuwe versie met de 

fotolocaties voor dit jaar. Voor 

vandaag een nieuwe foto die niet 

is gemaakt door een Duitse 

militair, maar door een burger 

www.bezettinginbeeld.nl. In 

tegenstelling tot wat veel mensen 

nu denken mocht er tijdens de 

bezetting worden gefotografeerd, 

als het maar geen militaire zaken 

betrof. En dat is in dit geval toch 

discutabel… 
 

 

 

 
 

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  

 Daarnaast zijn we altijd op zoek 

naar vakmensen die  ons 

kunnen ondersteunen  bij het tot 

stand komen van projecten . 

Informeer naar de vele 

mogelijkheden in 

vrijwilligerswerk die u bij ons 

kunt vervullen. Uiteraard 

onnodig te zeggen dat wij blij 

zijn met elke vrijwilliger die ons 

benaderd. 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid ! 

Uiteraard komen en gaan ook bestuursleden. Nadat vorig jaar Gerard 

Huigen en Ton van der Hoeven afscheid hadden genomen is dit jaar 

deze eer gevallen aan André Jansen. André had slechts 1 jaar een 

bestuursfunctie, maar desalniettemin met overgave gedaan. 

Tijdgebrek, André blijft gelukkig wel technisch en als gids verbonden, 

lieten niets anders over dan de functie in het bestuur te laten vervallen. 

Inmiddels is zijn plek in het bestuur wel weer ingevuld en hebben we in 

René Tersteeg een nieuw bestuurslid Algemene Zaken gekregen. 

Tegelijkertijd met zijn intrede is het bestuur, samen met René, aan het 

kijken naar een herformulering van deze rol/ functie. Uiteraard zal dit 

zeker lukken. René heeft aangegeven voor 2023 zitting te nemen met , 

bij wederzijdse tevredenheid een verlenging vanaf 2024.  

 

 

 

Lezingen 
Zoals jullie mogelijk ook al gezien hebben op 

de website: dit jaar gaan we ons intensiever 

bezighouden met lezingen. Inmiddels zijn die 

of gene benaderd om dit jaar een lezing te 

komen houden en de reacties zijn positief. 

Het gaat dit jaar wel anders als dat we 

gewend zijn. De lezingen zijn dit jaar 

openbaar dus dit betekent dat iedereen zich 

kan inschrijven d.m.v. reserveren op de 

website. Voor de vrijwilligers en ‘vrienden 

van' is een kortingsmodule ingesteld waarvan 

de code binnenkort wordt vrijgegeven (Wil 

je al reserveren 

,vraag deze dan  na 

via de mail).  

Wij hopen hiermee 

dan ook dat de zaal 

zeker gevuld zal 

worden en dat ook 

de vrijwilligers hier 

gretig gebruik van 

maken. 

De lezingen zullen 

allemaal gehouden 

worden in de voorjaar- en 

zomerperiode, zodat het 

aantrekkelijker is om te komen 

toehoren. De eerste lezingen staan 

inmiddels via de website gepubliceerd 

dus boeken is al mogelijk. De data zijn 

20 mei, 10 juni en 8 juli 2023. Zou leuk 

zijn als er velen aanwezig zijn. 

 

 

 

Subsidie verstrekking 

Dat onze organisatie 

afhankelijk is van subsidies 

moge duidelijk zijn. Eens 

temeer was het een verrassing 

dat we benaderd werden 

tijdens ons evenement op 7 

januari door medewerkers van 

DELTAPORT die naast het 

compliment voor de 

bijeenkomst aangaven dat we 

mogelijk interessant genoeg 

zijn voor een 

subsidieaanvraag.  

Welnu, na eerst positief 

beoordeeld te zijn en de 

aanvraag in te dienen, zijn we 

in aanmerking gekomen voor 

een subsidiabele bedrag ter 

invulling en uitwerking van de 

424 bunker. 

Meer informatie hierover is te 

vinden op de website waar we 

uiteraard ook de voortgang 

zullen laten zien van de 

uitwerking. 

 

WILT U OOK SPONSOREN ?? 

Uiteraard zouden wij u 

hiervoor dankbaar zijn, kijk 

op onze website voor meer 

informatie: 

https://www.biberbunker.nl

/sponsor-bibervriend-

worden.html  

https://bezettinginbeeld.nl/kaart/
https://bezettinginbeeld.nl/kaart/
http://www.bezettinginbeeld.nl/
mailto:info@biberbunker.nl
https://www.biberbunker.nl/sponsor-bibervriend-worden.html
https://www.biberbunker.nl/sponsor-bibervriend-worden.html
https://www.biberbunker.nl/sponsor-bibervriend-worden.html


 

 

 

 Modelbouw in Goes  
 

Op vrijdagmiddag 24 februari 

jl. reisden een aantal 

vrijwilligers van de 

Bibermodelbouwgroep en 

leden van de Voornse 

Modelspoor Vereniging (VMV) 

richting Goes. In de 

Zeelandhallen aldaar bouwden 

de leden van de VMV hun 

modules op met als thema de 

Rotterdamse Tramweg 

Maatschap met de stations 

Hoogvliet en Brielle. Omdat de 

Bibermodelbouwgroep deel 

uitmaakt van deze vereniging, 

kon onze groep ook gebruik 

maken van hun stand.  

Ons doel was om de 

Biberbunker ook in Zeeland 

meer bekendheid te geven. 

Daarvoor had onze groep onze 

modellen van diverse bunkers, 

Küverbunkers en 

radarinstallaties meegenomen. 

Deze modellen zullen mettertijd 

in het diorama geplaatst worden 

in de Küverbunker 424.  

We hebben gedurende het 2 

dagen durende evenement 

aardig wat bekijks en 

belangstelling gehad. 

Tegelijkertijd hebben we ons 

museum kunnen promoten en 

ook het aankomende 

evenement op 6 en 7 mei a.s. 

Uiteraard was er op dit jaarlijks 

terugkerende evenement in de 

Zeelandhallen nog veel meer te 

zien en te beleven op het 

gebied van de modelbouw. Van 

radiografische modellen van 

schepen, civiele en militaire 

modellen tot Mecano, van 

plastic en kartonnen 

modelbouw tot 

treinbaanmodules, kortom 

modelbouw in de ruimste zin 

van het begrip. Al met al 

konden zowel de leden van de 

VMV als de modelbouwers 

onder ons terug kijken op een 

druk en tevens zeer geslaagd 

weekend. Vermoeid doch met 

een tevreden gevoel keerden 

we allemaal op zondagavond 

huiswaarts. 

 

De Bibermodelbouwgroep 

 

 

 

Data om te onthouden. 

Voor de vrijwilligers en 

voor de gidsen zijn er twee 

data die van belang zijn 

inmiddels geprikt. Voor de 

gidsen is dit WOENSDAG 

10 MEI , 19.00 UUR. Op 

deze dag zullen we met de 

gidsen tekst en uitleg 

bespreken van onze 

expositieruimte in 2023. 

Jeroen Rijpsma gaat dit 

seizoen een 

expositiegeven over de 

AtlantikWall. De 

aankleding van de ruimte 

is helemaal aan Jeroen die 

op 8 mei deze ruimte ter 

beschikking krijgt. Op 24 

september zal de exposite 

eindigen. Omdat we 

“Voorne in Stelling” ook echt op de Stelling willen laten vallen is 

besloten op deze open dag de Biber niet in vol ornaat te tonen maar 

‘slechts’ deze expositieruimte.  

We zullen deze ruimte dan ook “officieel” openen. 

Betekent overigens wel dat we de andere bunkers wel inzetten op 

deze dag. Of dit ‘alle’ bunker zijn 

dat zullen we nog bezien 

 

Een andere datum voor alle 

vrijwilligers van belang is 

ZATERDAG 15 APRIL, 09.00 UUR, 

dan is onze jaarlijkse schoonmaak 

dag van de bunker en tevens het 

startsein dat er niet meer 

gerommeld wordt in de 

Biberbunker (en 424).  

Uiteraard hopen we op een grote 

opkomst, temeer daar we deze dag altijd besluiten in een gezellig 

samenzijn en start van het nieuwe rondleidingseizoen. 

 

 

Nieuwe 
presentatie bij de 
rondleidingen 

Veranderen is nooit 

verkeerd ! Met dit idee wilt 

de StB ook bezoekers 

blijven trekken naar de 

bunker. Betekent ook dat 

2023 het jaar is geworden 

dat onze ‘binnen’ 

presentatie in een nieuw 

vestje wordt gestoken. Het 

verhaal veranderd niet, de 

geschiedenis blijft 

ongewijzigd. Maar de lijn 

van de presentatie wel. 

 

WAT VERANDERD ER DAN 

WEL ? 

Het presentatieverhaal 

krijgt een meer persoonlijk 

inval, de chronologische 

volgorde van onze stelling 

en het functioneren in WOII 

blijft bestaan maar 

personen worden er in 

verwerkt. Benieuwd wat 

dat dan gaat worden ? 

Bezoek onze rondleidingen 

en het verhaal wordt hier 

verduidelijkt.  


