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1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen? 

Ik ben Roan Blok. Ik ben geboren in Egmond aan Zee op 16 februari 2005. Dus ik ben een 
echte Derper. En ik ben de jongste vrijwilliger bij de bunker. 

 
 

2: Welk opleiding volg je en wat wil je later met je diploma gaan 
doen? 
Ik zit in Alkmaar op school: de Spinaker. Ik wil later in de elektrotechniek gaan werken. Net 
als mijn oom Martijn Visser. Ik loop af en toe met hem mee. En het lijkt mij heel interessant. 
 

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen? 
Ik werk al mee vanaf het allereerste begin. Het is al in augustus 2013 begonnen met het idee 
om een ondergewerkte bunker in Egmond aan Zee op te graven. In april 2014 was er 
eindelijk toestemming om de museumbunker te realiseren. 

 

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum? 
Ik doe heel veel verschillende klusjes. 
In het museum zijn 2 kleine kamers. 
Vooral in de 2e kamer vertel ik de 
bezoekers wat er te zien is. Ik help mee 
als er zandzakken gevuld moeten 
worden. De trappen naar de ingang en 
de uitgang moeten vaak geveegd 
worden. De bunker ligt in duin dus er 
ligt vaak veel zand. Ik probeer elke 
keer als de bunker open is (1e en 3e 
zondag van de maand) er te zijn. In 
Nederland zijn 1x per jaar alle bunkers 
open tijdens Bunkerdag. Dan help ik 
ook mee. 
 

5: Heb je nog andere hobby’s? 
Ik heb nog veel meer hobby’s. Behalve bij het museum helpen is mijn grootste hobby vissen. 
Mijn vader heeft een ‘lankie’. Dat is een duinlandje en daar help ik met groente verbouwen, 
aardappelen poten en allerlei andere klusjes die bij een tuintje horen. Ik heb een computer 
en daar mee maak en bewerk ik filmpjes. Spelletjes doe ik er eigenlijk nooit op. Daarvoor heb 
ik mijn Playstation! 
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6: Heb je ook nog een bijbaantje?  
In het toeristenseizoen werk ik bij Paviljoen de 
Zeester Bad Noord. Ik help in de keuken met de 
afwas, aan de bar en help met heel veel andere 
dingen. Met dit bijbaantje kan ik mijn hobby’s 
betalen. 
 

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen 
uit de oorlog? 
Ik heb een metaaldetector, een Garrett, waar ik 
mee op strand ga zoeken. Dan vind ik muntjes of 
andere kleine voorwerpen. Ik heb alleen niet veel 
tijd over om te zoeken. Ik heb het veel te druk met 
mijn andere werk. Ik wil ook nog heel lang 
vrijwilliger blijven bij het bunkermuseum.  
 

8: Wat is je grootste vondst?  
Mijn grootste vondst heb ik niet met mijn detector gevonden, maar dat was met het blote 
oog. Namelijk het achterstuk van een mortiergranaat. Dat was een deel van een vliegtuig. 
 

9: Welk advies wil je de lezers meegeven? 
Iedereen die iets met de Tweede Wereldoorlog heeft, kan zijn hart ophalen in het 
bunkermuseum. Vrijwilligers zijn altijd welkom. 
 

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje 
zetten?  

 
 
 

 


