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Openingstijden museum: 

  

Op dit moment is uit-

sluitend de museumbun-

ker S414 voor groepsbe-

zoek 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 2016 

weer te bezoeken. Vanaf 

deze datum is onze loca-

tie uitsluitend in de zee-

reep, aan het begin van 

het rijwielpad richting 

Zandvoort. 

 

 

Beste vrijwilligers en donateurs, 

 

Van de redactie 
Het samenstellen van een nieuwsbrief is voor uw redacteur één van de vele bezigheden die in de schaarse 

vrije tijd óók moeten gebeuren. Sinds de editie van begin april is er het nodige te melden aangaande onze  

bloeiende museum-organisatie: 

 

Rondleiders getraind 
 

Provincie Zuid-Holland heeft beleid voor het behoud van ons erfgoed. Vanuit de Erfgoedtafel Atlantikwall, 

een overlegorgaan met diverse betrokkenen, 

werd in 2014 de ontwikkeling van het erfgoed-

project “De Verborgen Grens” ter hand geno-

men. Onderdeel van dit project is een trainings-

programma voor rondleiders van schoolklassen 

en andere doelgroepen. Alle Zuid-Hollandse-

Atlantikwall-locaties deden mee aan dit trainings-

programma. De workshops die werden gehou-

den op Fort 1881 in Hoek van Holland werden 

steeds trouw door ‘onze’ Eveline Boot, Rob Bijlo 

en Hans Poerschke bezocht. 

Op zaterdag 11 april was er in dit kader een 

rondleiderstraining op onze locatie.  

Hans Poerschke aan het woord: 

‘Ook onze mensen kwamen in aanmerking voor 

een rondleiderstraining. Aldus zaten wij  op  

11 april, met 12 doorgewinterde rondleiders in de rekenruimte met de docente Francesca Estourgie.  

Eerst ‘s ochtends het theoretische en ‘s middags het praktijkgedeelte. Hier moest elke rondleider “een  

stukje rondleiding” doen. Dit was een bijzondere ervaring. Natuurlijk brachten de lieve collega’s  je hier 

steeds in verwarring. Daar moest je door, en Francesca had voor ieder  aanmerkingen, wat erg goed en op 

pakkende wijze overkwam of waar jij b.v. het beste kan gaan staan als je iets uitlegt aan de bezoekers.  

Elke rondleider slaagde voor dit ‘examen’.’ 

Aan het eind van de cursus ontving elke cursist een boekje met “Tips voor het geven van rondleidingen”. Er 

zijn nog boekjes, dus wie er interesse in heeft, meld je even bij Hans Poerschke. Wil je meer informatie ga 

dan naar: http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-atlantikwall  en download het aange-

boden leesmateriaal. 

 

                Jan en Joke gedecoreerd 



Op 24 april is bij de jaarlijkse lintjesregen aan Jan en Joke Heus een koninklijke onderscheiding toegekend. In de Oude Jeroenskerk werden 

Jan en Joke door burgemeester Rijpstra gedecoreerd voor hun verdiensten voor de Noordwijkse samenleving. Voor ‘onze Jan’ vanu it de 

Scouting Norvicus, de landelijke Nierstichting, het Genootschap Oud Noordwijk, het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, het Cultuur-

Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek en het Museum Engelandvaarders. Voor Joke vanuit de Nierstichting, Jeugd- en Jongeren-

werk Noordwijk, verzorgingstehuis St. Jeroen (voor heel veel vrijwilligerswerk!), Genootschap Oud Noordwijk en uiteraard ook vanuit 

onze Stichting. Achter de schermen heeft onze voorzitter zich namens het bestuur ingespannen om de onderscheiding voor Jan en Joke te 

bewerkstelligen. 

 

Opening van het nieuwe seizoen en de  S414 

Op zaterdagmiddag 2 mei was er een open middag voor relaties, spon-

soren, vrijwilligers en donateurs van onze stichting. Er waren ruim 

honderd bezoekers, waaronder de burgemeester en een afvaardiging 

van het gemeentebestuur. Na een woord van welkom van onze voor-

zitter  werden de genodigden in twee sessies door onze voorzitter 

toegesproken in de eerste woonbunker over hetgeen inmiddels door 

ons bereikt is, en beknopt over de plannen voor de nabije toekomst.  

De belangstellenden werden vervolgens door de vrijwilligers in kleine 

groepjes rondgeleid door gangenstelsel en S414. Unaniem staken de 

bezoekers hun bewondering voor hetgeen bereikt is niet onder stoelen 

of banken. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid elkaar te spreken 

tijdens een goed verzorgde borrel, in de Zeereep, op en rond ons toe-

gangspad. De aantrekkelijke borrelhapjes waren gesponsord door       

De Baak Seaside.  



 

Gouden Betonmolen overgedragen. 

 
Op zaterdag 30 mei jl. is de Gouden Betonmolen, die ons vorig jaar bij ver-

kiezing door het Fortificatieforum was toegekend, overgedragen aan de 

winnaar van dit jaar, de vrijwilligers van Stichting Verdedigingswerken Helle-

voetsluis. Zij waren 

bij de verkiezing van 

vorig jaar nipt tweede 

geworden, met 

slechts één stem ver-

schil met ons. Overi-

gens waren zij dit jaar 

voor de derde keer 

op rij genomineerd 

voor deze trofee. Uw 

secretaris was die dag 

afgereisd naar Helle-

voetsluis om bij de 

officiële overdracht aanwezig te zijn. Na een woord van welkom, en een introductie 

van de coördinator van het Fortificatieforum,  werd de Gouden Betonmolen overge-

dragen aan de vrijwilligers ter plaatse. Na het feestelijk schenken van champagne wer-

den de genodigden rondgeleid over en door de verdedigingswerken uit verschillende 

perioden van de geschiedenis. Bijzonder was hun reconstructie naar originele tekening 

van een kanon 24 cm. IJzer. Onder de werken ter plaatse is ook een gaaf geconser-

veerde 612 met dubbele nabijverdediging. Meer informatie over de club ter plaatse, en 

over de geschiedenis van de verdedigingswerken aldaar: www.fronttaal.info en 

www.indevesting.nl . Een liefhebber van verdedigingswerken en aanverwant kan in dit 

boeiende en overzichtelijke stadje haar of zijn hart ophalen. 

 

 

 

Kazen gerijpt 

 
Voor het tweede seizoen op rij zijn er in de voorruimten van geschutsbunker 

III kazen gerijpt door Peter den Elzen kaasspecialist in Noordwijk. Helaas zijn 

er dit seizoen klachten binnengekomen van gasten en verschillende vrijwilli-

gers over de geuren die verspreid werden. Dit heeft het bestuur doen beslui-

ten volgend seizoen geen kazen meer te laten rijpen op deze plek van de 

“Batterie”.  

Op zaterdagmiddag 29 augustus zijn de kazen door Peter den Elzen aange-

sneden, en kon er tijdens een prettig samenzijn met een borrel door de vrij-

willigers  geproefd worden. Zoals te verwachten viel smaakten de verschil-

lende kazen naar “BUNKERKAAS”……….Helaas is de bunkerkaas niet meer 

in de winkel te verkrijgen. Alle  bunkerkaas smaken zijn schoon op. 

http://www.fronttaal.info
http://www.indevesting.nl
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O r g a n i s a t i e  

50.000ste bezoeker 
 

Op zondag 30 augustus mochten wij de 50.000e bezoeker van ons boeiende museum verwelkomen. De eer 

viel te beurt aan het echtpaar Klein uit Roelofarendsveen. 50.000 bezoekers is voor ons museum beslist 

een mijlpaal te noemen, gezien de beperkte openingstijden. Het echtpaar Klein werd door onze voorzitter 

beknopt toegesproken; in zijn toespraak benadrukte Victor dat wij deze mijlpaal hebben weten te bereiken 

dankzij de inzet van vele tienduizenden man/vrouw-uren die wij allen er als vrijwilligers in hebben gestoken. 

Het echtpaar Klein ontving uit handen van Victor een verse editie van het boek over Batterie Noordwijk 

van Dolf en Paul Harff, alsmede een fraaie bos bloemen. 

                                                                                                                                                                    

Opening Museum Engelandvaarders 
 

Op vrijdag 4 september is dit museum door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander geopend. Alle ruim 

300 genodigden werden ontvangen in de Wintertuin van Hotels van Oranje. Er waren toespraken van Eddy 

Jonker, één van de laatste nog in leven zijnde Engelandvaarders, en voorzitter van de Stichting Museum 

Engelandvaarders. Voorts van Victor Salman, vicevoorzitter van dezelfde stichting. Hij heeft van de gelegen-

heid gebruik gemaakt om ook volop reclame te maken voor ons museum,  waarbij hij ook diverse foto’s op 

en groot scherm liet zien van het AWM. Verder sprak ook  burgemeester Rijpstra van Noordwijk. De wer-

kelijke openingshandeling bestond uit het wegtrekken van een oranje doek voor de naam van het museum 

op de gevel van de ons zo vertrouwde Bosweg bunker. Dit alles geschiedde in de stromende regen; d.m.v.  

een live-video verbinding konden alle genodigden in de Hotels van Oranje dit zeer comfortabel aanschou-

wen. Ná de openingshandeling bestond er voor de genodigden gelegenheid om met een comfortabele bus 

(gesponsord door Beuk Touringcars) naar de Bosweg bunker te gaan om deze  te bezichtigen. 

www.museumengelandvaarders.nl 
 

Geslaagd seizoen 
 

Inmiddels kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. Tot en met het weekend van Open 

Monumentendag hebben wij 7.253 gasten mogen verwelkomen, terwijl er op dit moment nog ruim 300 

personen geboekt hebben voor een rondleiding buiten de reguliere openingstijden. Dit aantal levert een 

toename van ruim 18% ten opzichte van vorig jaar! 

 

Vrijdag 17 september AED apparaat uitgereikt. 
 

Op 17 september jl.  hebben wij uit handen van een delegatie 

van Rotary Noordwijk een Automatische Externe Defibrillator 

(AED) ontvangen. 

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, 

en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een 

mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Zij maak-

ten zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en 

zochten betrokken-

heid via deze bijeen-

komsten. Het doel 

van deze eerste Ro-

taryclub: vriendschap 

en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe 

club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere 

zakenlieden toe. De naam Rotary werd gekozen tijdens een van 

de eerste vergaderingen; de leden kwamen om de beurt 

(‘roterend’) samen op elkaars werkplaats. (ontleent uit geschiedenis Rotaryclub) 

 

http://www.museumengelandvaarders.nl

