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Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief 
van de maand juni. 

 

  

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 

Sophia Revalidatie (restaurant),   www.parkinsoncafedelfteo.nl 

Reinier de Graafweg 1,    email: 

2625 AD Delft     info@parkinsoncafedelfteo.nl 
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Terugblik Museum Bescherming Bevolking, 17 juni 

Op zaterdag 17 juni hebben een aantal mensen onder leiding van Pieter een 
bezoek gebracht aan het Museum Bescherming Bevolking in Park Overvoorde in 
Rijswijk. De organisatiegroep van Parkinson Café Delft e.o. wil de vrijwilligers 
van Museum bescherming Bevolking hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. 
We hopen dat door de nu volgende enthousiaste verhalen veel bezoekers van 
ons Parkinsoncafé een keer bij jullie op bezoek komen. 
Op www.museumbeschermingbevolking.nl is meer informatie over het museum 
te vinden. De volgende openstelling van het bunkercomplex is op zondag 9 juli.  
Ons advies: Maak daar gebruik van. 
  
De organisatiegroep  
 
Helaas kon ik er zelf niet bij zijn maar op mijn verzoek of iemand een verslag 
wilde maken is door Pieter van alles verzameld en is al een compleet verslag met 
foto’s gemaakt. Waarvoor mijn heel hartelijke dank aan Pieter en iedereen die 
heeft geschreven. 
 
Irma 
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Museum Bescherming Bevolking 
  

  
 
De rondleiding door het museum Bescherming Bevolking en de bunkers was 
indrukwekkend. De vrijwilliger die ons rondleidde wist ons veel te vertellen over 
de geschiedenis. Het bunkercomplex werd in de 2e Wereldoorlog door de 
Duitsers gebruikt als geheime afluisterpost. 
 
In 1953 worden de bunkers in gebruik genomen door de B.B. en wordt er een 
opleidingscentrum ingericht. Mijn man is jaren bij de B.B. geweest en kreeg 2 
maal per jaar 3 avonden les, voornamelijk E.H.B.O. Hierdoor heeft hij een keer 
iemands leven kunnen redden d.m.v. reanimatie.  
 
Het museum is nog in opbouw. Er wordt door vrijwilligers hard gewerkt om er 
iets moois van te maken en dat lukt hen zeker. Het ziet er fantastisch uit! Wat 
mij het meest aansprak was toch wel dat er ook nu nog steeds een dreiging is 
van allerlei rampen die kunnen gebeuren zoals het uitvallen van elektriciteit 
bijvoorbeeld. Wij staan daar eigenlijk niet bij stil en kunnen we daar wel 
voorzorgsmaatregelen voor treffen? 
 
Een bezoek aan het Museum Bescherming Bevolking is zeker de moeite waard. 
Er worden 2 maal per jaar open dagen gehouden. Wij hebben in ieder geval 
genoten van dit uitje.  
 
Bep van Duijker  

  
Afgelopen zaterdag 17 juni 2017 gingen voor ons de deuren open van een unieke 
locatie waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Wij doelen hier op het voormalige 
B.B.-complex Overvoorde in de gemeente Rijswijk. De B.B. is een naoorlogse 
organisatie, welke door de overheid in 1952 was opgericht. De organisatie was 
onderdeel van de civiele verdediging en had als taak de bevolking te beschermen 
tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld gedurende de periode die nu 
bekend staat als de Koude Oorlog. 
 
De commandopost in Rijswijk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer 
een belangrijke functie gehad in het Duitse berichtenverkeer.  Na de oorlog heeft 
de B.B. diverse activiteiten opgestart. Het complex Overvoorde bestaat uit een 
tweetal ondergrondse voormalige commandoposten, een oefenruïne en een les-
accommodatie waar vele B.B.-ers hun training en opleiding hebben genoten. 
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De in 1969 in gebruik genomen atoombunker is weer volledig ingericht als 
commandopost voor de B.B.  
 
Onnodig te zeggen dat voornoemd complex enorm interessant was en een 
besliste aanrader voor eenieder die wat meer zou willen weten over de B.B. 
  
Françoise  

 

   
 
Afgelopen zaterdag 17 juni werden de mensen van ons Parkinson café ontvangen 
bij Het Museum Bescherming Bevolking met een heerlijk kopje koffie en een 
gevulde koek. 
 
Dit bord stond bij de deur en we voelden ons al direct ontzettend welkom. Na de 
koffie werden wij in 2 groepen verdeeld en kregen Hans Carels als gids. Een zeer 
bevlogen en enthousiaste man die ons een rondleiding van 2 uur heeft gegeven.  
Wat was het leuk en leerzaam. Nooit geweten dat er zoveel te vertellen en te 
zien zou zijn in dit Duitse Bunkercomplex in Park Overvoorde. 
De Duitsers gebruikten dit complex van 1940-1945. Na de oorlog (1952-1987) 
werd het een Commandopost, Opleidingscentrum en Oefenruimte van de BB. De 
bunkers zijn nog steeds volledig ingericht. Alles was interessant en fascinerend. 
 
Wat mij het meest boeide was de vernuftigheid om zonder elektra en weinig 
middelen een optimale schuilplaats te creëren. Ook de zorgvuldigheid waarbij de 
maquettes over diverse reddingstechnieken met veel geduld en precisiewerk zijn 
gemaakt, hebben diepe indruk op mij gemaakt. Alles op schaal met playmobile 
poppetjes in authentieke tenues.  
 

  
Wat mij betreft een echte aanrader om te bezoeken. 
  
Linda 
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Rondleiding Bunkers Park Overvoorde 
 
Zaterdag 17 juni hebben leden van het Parkinson-café Delft een bezoek gebracht 
aan het bunkercomplex in de bosjes van Overvoorde. We werden vriendelijk ont-
vangen en getrakteerd op koffie met koek. Nadat het gezelschap compleet was, 
werden we in twee groepen verdeeld en gingen daarna onder leiding van twee 
gidsen de bunkers in. 
 
Eerst kregen we uitleg over de 
periode van de Tweede 
Wereldoorlog, dat de Duitse 
bezetter hier in deze bunkers 
een “Funckhorchstelle”, een 
geheime afluisterpost 
gevestigd had. Tegen het 
einde van de oorlog werd de 
apparatuur weggehaald en op 
transport naar Duitsland gesteld. Na de oorlog ligt het terrein een lange tijd 
onbeheerd en werden er vele bruikbare materialen ontvreemd. 
 
De rust wordt echter overschaduwd door de dreiging van de politieke strijd van 
de grootmachten Rusland en Amerika. De Derde Wereldoorlog is de dreiging. 
Door die dreiging wordt de B.B., “Bescherming Bevolking” in 1952 opgericht. De 
B.B. gaat in 1953 de bunkers in Park Overvoorde hergebruiken. Er wordt ook een 
opleidingscentrum gevestigd. De grote Duitse commandobunker wordt ingericht 
als een zgn. kringcommandopost. 

 
Door de toenemende 
dreiging van het 
atoomgevaar bij een 
mogelijk conflict wordt er 
eind jaren 60 een nieuwe 
atoombestendige 
commandopost naast de 
reeds bestaande bunker 
gebouwd. Vanuit de 

commandobunker werden de eenheden buiten in het veld aangestuurd en 
werden metingen en meldingen verzameld en verwerkt. Ook werden van hieruit 
de sirenes bediend die op de eerste maandag van de maand om 12:00 uur hun 
jankend geluid lieten horen. 
 
Vandaag de dag resteren nog:  

• 6 Duitse personeelsbunkers van het type Küver-413a, spaarzaam gebouwd 
en door hun speciale uitvoering, zoals op Park Overvoorde, ook nog uniek; 

• een bijzondere Duitse “Sonderkonstruktionsbunker”, speciaal voor deze 
locatie ontworpen en gebouwd; 

• 3 Duitse bijgebouwen: bad– en douchegebouw, keuken- en 
kantinegebouw en een onderhoudsgarage; 

• oefenruimte; 
• een volledig ingerichte commandopost; 
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• en een les-accommodatie, waar vele BB-ers hun opleiding en training 
hebben gehad.  

 
De in 1969 in gebruik genomen “atoombunker” is weer volledig ingericht en zou 
zo weer in gebruik genomen kunnen worden.  
 

  
 
De was– en slaapgelegenheden waren, omdat er zowel mannen als vrouwen 
verbleven, strikt gescheiden gehouden.    
 

   
 
 

De verbindingskamers en 
controlekamer met 
overzicht van het 
eventueel getroffen 
gebied. 
 
En zo is het park er nu 
aan toe. Heerlijk om in 
vrijheid te wandelen en 
genieten.  
Overigens kunt u deze 
bunkers nog steeds 
bezoeken. Maandelijks 
van maart t/m oktober.  
 
Jan Mostert 
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Vooruitblik Rabobank Sponsorfietstocht, 17 september 

Via de Rabobank Sponsorfietstocht kunnen we weer wat extra geld binnenhalen 

om nog meer leuke dingen te doen. Vorig jaar hebben wij 500 euro verdiend met 

fietsen en 250 euro met de eerste plaats voor originele kleding. Natuurlijk willen 

we weer een poging doen om net als vorig jaar proberen weer 500,- euro bij 

elkaar te fietsen. En natuurlijk gaan wij er van uit dat het net zoals de afgelopen 

twee jaar het een leuke en gezellige dag wordt. 

  

De Rabobank Sponsorfietstocht werkt heel eenvoudig. 

Voor iedereen die namens ons de Sponsorfietstocht uitrijdt, stort de Rabobank 

€ 5 voor wie 15 kilometer heeft gefietst; 

€ 10 voor iedere fietser die de 30 kilometer heeft gefietst; 

€ 20 voor wie de 60 kilometer of de wielrenroute fietst. 

  

Wij zoeken dus mensen die mee willen fietsen, en ook als je niet zelf kunt: 

Mobiliseer je familie en vrienden 

We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij 

helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door 

anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s 

en oma’s. Iedereen die namens onze Café deelneemt levert geld op, dus hoe 

meer zielen hoe meer vreugd.  
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Er is dit jaar geen prijs voor de kleding maar voor een originele foto via Twitter. 

De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het 

lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in 

beweging zetten en tegelijk ons café financieel ondersteunen. 

Aanmelden 

Het fijnst vinden we het als je je snel aanmeldt via de aanmeldknop van onze 

website http://parkinsoncafedelfteo.nl/. Vermeld ook met hoeveel personen je 

deelneemt. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 september. 


