DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, 1 mei 2019.

Lintjes regen voor vrijwilligers van de HVWV
Wij als Historische Vereniging zijn super trots dat er drie van onze vrijwilligers
op vrijdag 26 april zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het zijn Wim van Montfoort (Duinhuisjes), Jaap vd Veld en Atelma van
Strien (Maria Rust).

Wim is op 26 april 2019 benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De verdiensten van Wim om deze onderscheiding te verkrijgen, zijn de
jarenlange inzet bij diverse verenigingen. Zo heeft Wim zich 35 jaar ingezet
voor de hengelsport in Zuid-Holland, o.a. ook voor het Oostvoornse Meer.
Hij is 12 jaar raadslid geweest in Westvoorne. Heeft jaren in het bestuur
gezeten van de judovereniging Ichikan en ook enkele jaren in het bestuur
van het gemengd koor in Brielle.
Vanaf 2014 maakt Wim van Montfoort deel uit van het bestuur van de
Historische Vereniging Westelijk Voorne. Tevens is hij vanaf 2015 coördinator
van de werkgroep collectiebeheer en archief.
Belangrijk voor een geregistreerd museum is een goed, actueel
beleidsplan. Wim heeft zich daar vanaf het begin volop voor ingezet. Het
beleidsplan is nu in concept gereed. Wim is zeer nauwkeurig. Het archief is
nu goed geordend en zeer toegankelijk. Als museum krijgen we regelmatig
schenkingen. Inmiddels beschikken we over een duidelijke procedure
schenkingen, zoals een goed museum vereist. Daarnaast pakt Wim
lopende zaken goed op. Onder zijn energieke leiding heeft het museum in
2017 een geslaagde kerstmarkt gehouden. Zo is de bewegwijzering in de
gemeente naar het museum op orde gebracht. Kortom, Wim is een actief
bestuurslid.
Wim van Montfoort is een belangrijke schakel in de vereniging en is nu ruim
4 jaar belangeloos op vele terreinen als vrijwilliger actief binnen onze
vereniging.
Hans van Lith
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Onderscheidingen voor Jaap van der Veld en Atelma van Strien
Nederland kan niet zonder vrijwilligers – ook Rockanje niet. Op 26 april
kregen twee leden van de werkgroep Maria Rust een koninklijke
onderscheiding. Zij ontvingen die uit handen van burgemeester Peter de
Jong, voor al die uren die ze hebben besteed om onze samenleving
mooier en prettiger te maken.
Jaap van der Veld werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 2005 heeft hij een groot aandeel gehad in het werk van de
werkgroep Maria Rust op en rond de oude begraafplaats in Rockanje. Hij
bouwde de eerste website (de basis van www.mariarust.nl) en vulde die
met de duizenden namen van alle personen die op Maria Rust begraven
zijn. Dit werk ligt in het verlengde van het stamboomonderzoek waar hij
zich al ruim 35 jaar mee bezighoudt. In de loop der jaren hield hij voor
belangstellende bezoekers bovendien talloze presentaties over de website
en de informatie die daarop te vinden is. Voor Maria Rust doet hij ook
praktisch werk: hij zette onder andere het keukentje op Maria Rust in elkaar.
Daarnaast zit Jaap al veertig jaar in de Onderhoudscommissie van
Tennisclub West-Voorne. Van 1982 tot 2017 was hij voorzitter van de
Bridgevereniging Op Dreef. Sinds 2000 zet hij zich bovendien in voor de
Nationale Vereniging De Zonnebloem en ging hij in de periode 2011-2018
talloze keren als verzorger mee met de vaarvakanties op het cruiseschip J.
Henry Dunant, van het Rode Kruis. En naast al deze bezigheden was hij ook
nog eens drie jaar intensief actief als mantelzorger, samen met echtgenote
Truus. Tja – zijn dochter zei een keer: ‘Sommige mensen hebben een
hobby, en mijn vader helpt anderen...’
Ook Atelma van Strien is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze
is al bijna dertig jaar als vrijwilligster actief in verschillende organisaties, zoals
Muziekvereniging Ons Genoegen in Rockanje en de Nederlandse
Vereniging voor Papierknipkunst. Ze was penningmeester van
Vluchtelingenwerk Westvoorne en is al jaren lid van de werkgroep Maria
Rust. Letters zwarten is haar specialiteit en ook de grafmonumenten op de
Joodse begraafplaats in Zuidland heeft Atelma opgeknapt. Daarnaast was
ze actief in het kerkenwerk, onder andere jarenlang als ouderling Kerk en
Israël bij de Gereformeerde Kerk in Rockanje. Lezers van Struinen hebben in
de loop der jaren veel nuttige stukken van haar hand zien langskomen
over streek en taal, die ze met name als lid van de dialectwerkgroep
schreef. Ook daarvoor was geen moeite haar te veel.
Namens de werkgroep Maria Rust,
Korrie Korevaart
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Nieuwe vrijwilligster
We verwelkomen de nieuwevrijwilligster
Els Priester, archivaris voor het team collectiebeheer en archief.

Gidsenuitje
Donderdag 23 mei willen we een
gidsenuitje
organiseren
naar
de
Ramtorenschip “Buffel” in Hellevoetsluis
aanvang 14.00 uur.
Op deze dag is de Buffel officieel gesloten,
voor een groep van minimaal 18
deelnemers maken ze een uitzondering.
Wij moeten vóór 9 mei weten wie er mee willen naar de Buffel.

Het is dus noodzakelijk als u mee wilt u op te geven bij:
Bouwie Schipper tel. 06-20816293 of via email
gerritenbouwie@gmail.com

Er wordt een kopje koffie met iets lekkers geserveerd.
De kosten worden betaald door de vereniging. Wij willen u wel vragen om
uw legitimatie mee te nemen, 65+ krijgen op vertoon van legitimatie
korting.
Iets wat u moet weten is:
In de Buffel is 1 trap die je af moet om op het schip te komen, daarna is er
nog 1 trap om naar het benedendek te gaan als je dat wilt.

Spreekwoorden en gezegden
Wij willen graag spreekwoorden en gezegden gaan verzamelen die
vroeger gebruikt werden in de regio Westvoorne. Voordat het verloren
gaat.
In huisje Duinstraat op het oude aanrechtje staan twee mandjes.
Eén met blanco kaartjes waar je de spreekwoorden of gezegden op kan
schrijven. Daarna in het andere mandje deponeren.
Als u een bezoekje brengt aan ons museum en u weet een spreekwoord of
gezegde schrijf het aub op.
U kunt het ook mailen naar Dineke van Hennik email:
dineke.van.hennik@gmail.com
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Evenementen mei en juni
Levende Geschiedenis
Zondag 5 mei
Zondag 2 juni
Poppenkastvoorstelling op beide levende geschiedenis dagen, aanvang:
14.30 uur.

Samenwerking met de Korenmolen
11 mei tijdens de Nationale Molendag rijdt de tractor met kar weer heen
en weer van de Korenmolen naar de Duinhuisjes.
Op het hele uur vertrekt de tractor vanaf de Duinhuisjes, de eerste rit is om
12.00 uur.
Op het halve uur vertrek vanaf de Korenmolen, de eerste rit vanaf de
Korenmolen is 11.30 uur

Promotiekraam Bos-en Burchtfair
Zaterdag 25 mei staan we weer met de promotiekraam op de Bos- en
Burchtfair.

Opoe Jaantje en opa Bram
Donderdag 30 mei (Hemelsvaartdag).
Opoe Jaantje en opa Bram zijn aanwezig bij de Duinhuisjes.

Workshop Schilderen/Tekenen
2e Pinksterdag 10 juni van 13.30-16.30 uur kunt u uw creativiteit uitoefenen
op het witte doek. We hopen net als voorgaande jaren op een gezellige
middag.

Minimarkt / Kleedjesmarkt
Zondag 16 juni vanaf 11.00 uur is er Minimarkt.
Om 11.30 uur komt daar de gezellige kleedjesmarkt van de kinderen bij.
Wij zijn nog op zoek naar enkele deelnemers aan de Minimarkt. Heeft u in
uw kennissenkring mensen met een verzameling die ze graag aan de
bezoekers willen laten zien of brocante verkopen, vraag hen contact op te
nemen met Bouwie Schipper 06-20816293.

Opoe Jaantje
Zondag 23 juni
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Terugblik
Openingsdag
Wat is er hard gewerkt door de vrijwilligers om de openingsdag met een
huwelijksvoltrekking goed te laten verlopen.
Al maanden van te voren is er begonnen met de voorbereiding. Er zijn
gesprekken gevoerd met het toen nog aanstaande bruidspaar en is er een
draaiboek in elkaar gezet.
Op vrijdag waren er zoveel vrijwilligers om te helpen, dat we niet met z’n
allen in ’t Dunhus koffie konden drinken, gelukkig was het droog en kon er
een groep op het terras zitten.
De tenten werden opgezet, de stoelen werden voorzien van een wit jasje,
de tafels werden gebracht en opgezet en voorzien van damast papier.
Er werden mooie bloemstukjes gemaakt om het geheel een feestelijk
aanzien te geven.
Op de grote dag waren er al vroeg vrijwilligers aanwezig om alles na te
lopen en eventueel te herstellen het had ’s nachts nogal gewaaid.
Ook is er door vrijwilligers een mooie bruidstaart
gemaakt, deze werd versierd met echte bloemen. De
gastvrouwen
waren
druk
bezig
met
de
voorbereidingen om de gasten op tijd te kunnen
bedienen.
Om 11.00 uur waren alle familieleden en kennissen
van het bruidspaar, vrijwilligers en genodigden van
de Historische Vereniging aanwezig.
Nadat de voorzitter zijn welkomstwoord had
uitgesproken, was het wachten op het bruidspaar.
Enkele minuten later arriveerde er een mooi paard
voor een jachtwagen met het aanstaande bruidspaar Ghislaine van der
Vlies en Cornelis Chatziioannou en hun zoontje Andreas. Het was een
prachtig geheel.
Het huwelijk werd voltrokken door de burgemeester Peter de Jong en de
dienstdoende ambtenaar was Carla Sjoukes.
Het was deze dag nogal koud. Tijdens de
ceremonie kwamen er vrijwilligers haar een plaid en
een kruik brengen, dat was erg lief.
Na
de
plechtigheid
werd
de
bruidstaart
aangesneden door het bruidspaar.
Na het officiële gedeelte heeft het bruidspaar de
opening van dit seizoen verricht, door de deur van
huisje Duinzoom te openen.
Daarna werd in ’t Dûnhus het bruidspaar door alle
aanwezigen gefeliciteerd en er werd lekker
gesnoept van de heerlijke taart met koffie of een
wijntje.
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Alle bestuursleden zijn vol lof over de organisatie en uitvoering van de
openingsdag, de nieuwe tentoonstelling en de nieuwe inrichting van het
Dûnhus. Iedereen heeft daarvoor hard gewerkt en dus verdient
iedereen een dikke proficiat!!!

Paaseieren zoeken
Zaterdag 20 april onder een stralend
zonnetje was het gezellig druk tijdens
het paaseieren zoeken op het terrein
van de Duinhuisjes, ´t Dûnhus was in
paassfeer omgetoverd
Ook was de paashaas aanwezig die de
kinderen begroette. Voor sommige
kinderen was het even schrikken zo´n
grote paashaas en andere kinderen
vonden het geweldig.
Nadat de kinderen hun doosje vol
geraapt hadden met eieren mochten ze iets lekkers uitkiezen. De keuze
was natuurlijk paaseieren of een paashaas van chocolade.

Puzzelhoekje
Door gebrek aan belangstelling stoppen we met het puzzelhoekje.
De prijswinnaars tot op heden, te weten
- Gonny Mol-Kloos
- Herma Klok
- Jaap van der Veld
mogen uit het draairek van het winkeltje in het Dûnhus 2 leuke kaarten
uitkiezen. Het is handig als je een kopie van deze pagina meebrengt, maar
Ton Abbink is op de hoogte gebracht.

-6-

