DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, december 2018.
"De redactie van Dunmier kijkt terug op een leuk en druk 2018, waarbij we
vooral het prachtige zomerweer zullen onthouden die het kader vormde voor
al onze activiteiten. Misschien is het mooie weer een reden waarom het
museum zoveel meer bezoekers had dan voorgaande jaren, maar een
andere reden is zeker en vooral de voortdurende inzet van alle vrijwilligers!
Ondanks de drukte hebben we alles in goede banen kunnen leiden en
hebben we als vereniging een mooi jaar achter de rug. Bedankt voor uw
steun en inzet! De redactie van de Dunmier wenst iedereen een prettig
eindejaar en het beste voor 2019."
Nieuwjaarsreceptie
zondag 6 januari 2019
van 14.00 - 16.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)

Beste Vrijwilligers,
Het bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne nodigt u van harte
uit voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers.
De nieuwjaarsreceptie is net als voorgaande jaren in het Verenigingsgebouw,
aan de Strypsedijk 50a, 3234 KS in Tinte, naast het kerkje.
Onder het genot van een drankje en een hapje is er volop gelegenheid
elkaar persoonlijk het beste voor het Nieuwjaar toe te wensen.
Natuurlijk zal traditiegetrouw de soep en volop andere lekkere hapjes niet
ontbreken.
Brengt u weer een soepkop en lepel mee.
Wij rekenen op uw komst voor een gezellige ontmoeting.
Het bestuur wenst u
Prettige kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar

-1-

DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Lancering nieuwe website Maria Rust succesvol verlopen!
Het was even zoeken, maar op vrijdag 23 november drukte wethouder
Wilbert Borgonjen op de juiste knop. De nieuwe website is gelanceerd. Bijna
zeventig belangstellenden waren naar Stuifakkers afgereisd om dit mee te
maken.
Rehorst, Schipper en meer...
Daarna lieten Toon Fokkema en Jaap van der Veld zien wat er allemaal op
de nieuwe website van Maria Rust is te vinden. Ze namen onder andere de
families Rehorst, Meuldijk, De Vries en Schipper onder de loep.
Ter gelegenheid van de vijftienjarige verjaardag van de werkgroep bood
Wim van Montfoort de werkgroep namens de HVWV een fraai boek aan over
de geschiedenis van de heerlijkheden in ons land. In dit boek staan ook foto´s
van Maria Rust.
Er was bovendien tijd voor een blik op de twee nieuwe informatieborden (die
daar in december worden neergezet), voor de verjaardagsbloemen en voor
alle bezoekers - om stevig na te praten.
Oude fotoalbums
De werkgroep benadrukte het belang van oude fotoalbums voor de kennis
van onze plaatselijke geschiedenis. Daarom: laat iedereen op tijd
familieleden raadplegen die nog in detail kunnen vertellen wie er op de foto's
staan en schrijf dat erbij! Er zijn helaas talloze foto's die geen waarde meer
hebben, omdat niemand meer precies weet wie en wat erop te zien zijn.
Een euro voor elk jaar
De vernieuwing van de website en de komst van het nieuwe informatiebord
zijn mogelijk dankzij financiële hulp van de gemeente Westvoorne, het
DeltaPORT Donatiefonds, VPRI en de stichting Zuster Visser Fonds. Nelly de
Man-Schipper schonk het tweede informatiebord, dat vertelt over de
kinderen die op Maria Rust begraven liggen.
Niet minder blij is de werkgroep met al die grote en kleine giften die de
afgelopen vijftien jaar binnenkwamen. Zoals op 23 november nog van
iemand die een euro voor elk jaar overmaakte. Ook dat bedrag besteedt de
werkgroep aan het behoud van Maria Rust, tijdens de volgende 15 jaar!
Werkgroep Maria Rust
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Tentoonstelling 2019
Wat een geweldig aanbod van spullen hebben we al gekregen. Ook spullen
te leen gekregen. Wij zijn daar als museum heel erg blij mee.
Mocht u nog spulletjes tegenkomen van oma of opa uit de jaren 1900-1950
op de vliering die betrekking hebben op onze tentoonstelling Trouwen is
“houwen”.
Dan kunt u contact opnemen met:
Joke Winkelhorst tel. no: 0181-483809 of 06-13883467.
Oplossing vorige prijsvraag van de Dunmier december 2018.

Iedereen heeft zijn Top Secrets. Zeker vijandelijke legers in oorlogstijd, of wat dacht
je? Om niet in hun kaarten te laten kijken gebruikten beide kampen tijdens WO II
codeermachines waarmee ze hun boodschappen ontcijferbaar konden
versleutelen. De Duitsers gebruikten de Enigma-machine, de Amerikanen de Sigaba
(zie afbeelding). Hiermee konden ze hun berichten coderen in andere
lettercombinaties dan het origineel, die vervolgens weer terugvertaald konden
worden door een identieke machine bij de ontvanger van het bericht. Nadat
de Britse inlichtingendienst er tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaagde de
Enigmacodes van de Duitse Wehrmacht te breken, bleek het toestel een goudmijn
van informatie over de Duitse oorlogsmachine. Deze informatie, verkregen door
ontcijfering van de geheime Duitse berichten, kreeg de codenaam “Ultra” en
speelde een uiterst belangrijke rol in het verloop van de Tweede Wereldoorlog,
vooral in de U-bootoorlog in de Atlantische Oceaan, de veldslagen in Afrika en
de landing in Normandië.
Het juiste antwoord bij bovenstaande foto is: een Sigaba, ofwel: een Amerikaanse
codeermachine en het werd geleverd door mevrouw Herma Klok. Zij mag een
afspraak maken met Bart Schoonaert om haar prijs af te halen in ’t Dûnhus.

De nieuwe prijsvraag:
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Waartoe diende dit voorwerp?

Heeft u al een agenda voor 2019? dan kunt u onderstaande data alvast
noteren
Algemene Ledenvergadering 2019
Donderdag 28 maart.
Opening seizoen 2019
Zaterdag 13 april

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoudelijke informatie en
het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan de Historische Vereniging
Westelijk Voorne dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Westelijk Voorne dan
wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een mail aan
info@westelijk-voorne.nl.
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