Museumbunker:
Verlengde Bosweg 1
2202 NT NOORDWIJK
(Fietspad richting
Zandvoort,)
Openingstijden museum:
Op dit moment is uitsluitend de
museumbunker S414 voor
groepsbezoek op afspraak
beperkt toegankelijk.
Gaarne overleg via tel.
071 -36 157 85 of
info@atlantikwall.nl
Het complete museum inclusief
gangenstelsel is ingaande
1 mei 2018 op de zondagen
weer te bezoeken. Vanaf deze
datum is onze locatie te vinden
in de zeereep, aan het begin van
het rijwielpad richting Zandvoort.
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Beste vrijwilligers, donateurs & relaties,
Column van de voorzitter (Victor Salman)
Vrijwilligers zijn de basis van ons museum. Als lid van de
zaterdagploeg, achter de kassa, als gids, conservator, bestuurslid of welke functie ook. De meeste vrijwilligers blijven bij ons ook heel lang actief; dat is een goed teken! Als
dank voor hun grote inzet hebben we op 30 maart jl. het
jaarlijkse uitje weer georganiseerd, ditmaal naar het oorlogsmuseum in Overloon. In mijn toespraakje tijdens het
diner in de Heeren van Noortwyck heb ik iedereen weer
bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar.
Daar hebben wij ook vijf vrijwilligers die een grote en langdurige bijdrage aan
het museum hebben geleverd nog extra in het zonnetje gezet. Met iets nieuws.
Cor van Duin en Ruud Boot
zijn als mede-oprichters van
het museum door het bestuur
benoemd tot ‘Erelid’. Klaas
Jongeneel, Toon van den
Hoek en Dirk Zweers zijn
benoemd tot ‘Lid van
Verdienste’. Natuurlijk zou je
iedereen het liefst tegelijk op
deze wijze eren, maar dan
heeft het ook geen extra waarde meer. En natuurlijk zijn er
mensen die evenzeer zo’n
schouderklopje verdienen.
Daarom zullen wij dit voortaan ieder jaar bij een aantal trouwe vrijwilligers
gaan doen.
(noot van de redactie :Verslag van vrijwilligers uitje volgt in Bunkerpost 2 , in mei )

Van de Penningmeester (Rogier Dekker)
Net als in voorgaande jaren hierbij een verzoek aan alle donateurs om hun
donatie voor kalenderjaar 2019 over te maken. Uw donatie is hard nodig om de
diverse onkosten van ons museum deels te kunnen dekken. De minimum
donatie bedraagt € 15,— per kalenderjaar. Een hoger bedrag is natuurlijk altijd
welkom. Het deel boven de € 15,— is fiscaal aftrekbaar als gift aan een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie gaarne overmaken op
bankrekening NL23 INGB 0009 185700 ten name van Stichting Atlantikwall
Museum Noordwijk met vermelding van uw naam en “donatie 2019”.

Vrijwilligerswerk (ah)
Dit winterseizoen is, en
wordt er nog steeds keihard gewerkt om het
Atlantikwall Museum weer
klaar te maken voor het
nieuwe seizoen , zodat onze gidsen en suppoosten
hun welkome bezoekers op
een veilige manier door
onze prachtige “Batterie”
kunnen rondleiden.
De “Leitstand“ is weer op
een haar na spick & span.
Vele vrijwilligershanden
hebben getimmerd, geplamuurd, gemetseld en geschilderd. De vloeren zijn weer van een nieuwe coating voorzien, zodat de
originele tegelvloeren weer honderdduizenden
voetstappen zonder schade kunnen verwerken. De
rekenkamer is deze winter op zijn kop gezet. Er is
een houten wand geplaatst voor het makkelijk

ophangen van allerlei apparatuur.
Er zijn, en worden nog allerlei machinerieën
geplaatst die officieel in een rekenkamer thuis
horen, maar daarover in een later artikel.
In het noordelijk gangenstelsel gebeurt ook
het één en ander. De munitiebunker heeft een
plafond (zoals
nagenoeg alle
St (*) bunkers) van stalen bielzen,
die ca. 15 cm van elkaar zijn geplaatst en opgevuld met stalen platen. Dit was gedaan om bij een
bomtreffer op het dak de loskomende betonsplinters tegen te houden. Bielzen en ijzeren platen zijn
door de tijd behoorlijk aangetast.
Je hoort het roesten. Nu we al een
poos bezig zijn om de munitiebunker droog te krijgen, om in de toekomst deze ruimte als expositieruimte te gaan gebruiken, begint de
roest van het plafond los te komen.

Om dit wat te versnellen heeft een ploeg vrijwilligers, vrouw & man met bezems en op bezemstelen
gemonteerde brede plamuurmessen het loszittende roest van het plafond afgeschraapt. Een behoorlijk (zeg maar onbehoorlijk) stoffige klus.
Nu is het zaak dat een straalbedrijf het plafond
gaat stralen, waarna een verfspuitbedrijf de
finishing touch kan verzorgen. Echter voordat het
noordelijk gedeelte van de “Batterie” voor publiek
geopend kan worden zijn er nog wat stappen te
gaan. Onze vrijwilliger en lid van bestuur, Jeroen
v.d. Zalm coördineert onder andere dit hele traject en daar zit meer aan vast dan je op het eerste
gezicht zou bevroeden. Commissies zijn in het leven geroepen, waarin verschillende vrijwilligers
zitting hebben, die oordelen over bijvoorbeeld
aankopen en of aankleding van een ruimte of wat
en met welke patronen en kleuren iets aangepakt
moet worden. Druk wordt er gewerkt aan de registratie van alle museum items waarbij Miranda
Noort een groot deel van het invoeren in het zogenaamde Adlib systeem voor haar rekening neemt. Dit administratiewerk gaat gestaag door.
VELE VRIJWILLIGERSHANDEN MAKEN LICHT WERK
(*) St staat voor “Ständig” wat inhoudt dat het dak minimaal 2 meter dik is.

Nieuw binnengekomen (ah)
We schreven 2 maart 2019 toen een bestelwagen van
Historic Engineering de Verlengde Bosweg opreed om
weer een prachtig gerestaureerd object te bezorgen.
En wel de “Tages Verbesserungs Rechentisch C 39”.
Een soortement analoge computer die de data van de
“Zielsäule C38”- Richtung Weiser - Sehrohr CXVIIc Seitenparallax Empfänger S1/S2 - Entfernungsparallax
Empfänger E1/E2 en van het Aufschlag/Auswerte Geräte
C40 verwerkte en via elektrische weg deze gegevens naar
de diverse geschutsopstellingen stuurde. Bij eventuele
calamiteiten was het ook mogelijk de geschutsopstellingen

telefonisch te voorzien van de nodige gegevens en correcties. Een geweldig mooi
en bijzonder item dat de rekenkamer
weer een stukje authentieker maakt.
En………...er volgt nog meer.
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O r g a n i sa t i e

Interview Peter Wijnberger (Dirk Zweers)
Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep?
Peter Wijnberger, 1958 te Noordwijk, keurmeester bloembollenexportbedrijf.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Stichting Atlantikwall Museum
Noordwijk?
Vooral uit jeugdsentiment. Ik kreeg nog zwemles in het spartaanse buitenbad
van de eveneens spartaanse Mevrouw Van Tilburg. Soms veinsde ik zaterdag
te gaan zwemmen, maar ging in plaats daarvan stiekem de bunkers in. We
kwamen in de hoofdgang richting zuid, en stuitten ter hoogte van villa Groot
Hoogwaak op een witte gemetselde muur. Ik sprak later iemand die nog aan
de bouw van die villa had gewerkt, en zich die muur herinnerde.
En sinds wanneer?
Na een rondleiding door Gijs, omstreeks 2012 ben ik erbij gekomen.
Wat voor soort werkzaamheden doe je het liefst voor de Stichting?
Foto’s bewerken doe ik graag, net als allerlei klussen. Zwaar graafwerk ligt me
niet zo, ik voel mijn rug dan snel. Af en toe leid ik op de zondag groepen
bezoekers rond.
Wat geeft je bij deze werkzaamheden het gevoel goed bezig te zijn?
Vooral de fijne sfeer onder de vrijwilligers. Ook voelt het fijn de waardering
van onze gasten voor het gebodene te merken.
Hoe zie je de toekomst van de Stichting Atlantikwall Museum
Noordwijk?
Die zie ik zonder meer rooskleurig in. Mogelijk kunnen
we t.z.t. meer gasten herbergen wanneer men vrij kan
rondlopen. Een pre van onze
locatie is dat ons complex
zich grotendeels onder de
grond bevindt, dat scheelt in
inbraakgevoeligheid en
onderhoud.
Kun je beknopt een anekdote
over onze bunker vertellen?
Toen ik in het begin van mijn
vrijwilligerschap mijn eigen
geschreven naam terugvond
in het verblijf van de parate
bemanning geschut 3, moest
ik weer terugdenken aan de
avonturen die we als jongens
in de bunkers beleefden.

