DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, februari 2018.

Algemene ledenvergadering
Noteer alvast in uw agenda!!

Maandag 9 april 2018

Aanvang 19.30 uur
Algemene LedenVergadering
Locatie:
Welkomkerk, Rockanje

Het bestuur hoopt op een grote opkomst van onze vrijwilligers en leden.

Opening seizoen 2018
Zaterdag 14 april is de opening van het seizoen.
In de volgende Dunmier leest u meer informatie over de invulling van de
openingsdag. Schrijf de datum alvast in uw agenda.

Schoonmaakploeg
De winterschoonmaak werkzaamheden in de huisjes lopen volgens plan.
Voor het schoonmaken kunnen wij nog wel een paar extra handjes
gebruiken.
In het openingsseizoen wordt er één keer in de twee weken schoongemaakt
op maandagochtend van 09.00-12.00 uur.

OPROEP
Lijkt het u gezellig om in een rustgevende omgeving wat
schoonmaakwerkzaamheden te verrichten voor ons openluchtmuseum de
Duinhuisjes.
U kunt zich aanmelden bij Anneke Klok tel.no. 0181-402275

-1-

DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne

Uit de tentoonstellingscommissie
Het thema van de tentoonstelling is dit seizoen in “blijde” verwachting. De
tentoonstelling is te zien in huisje Duinzoom.
Enkele leden van de tentoonstellingscommissie zijn op 14 februari naar het
Verpleegkundig Historisch Museum in Urk geweest om nog meer inspiratie en
kennis op te doen.

Archief
In het archief liggen heel wat foto’s e.d. waarvan we de herkomst niet
weten, wie er op staan en waar de foto genomen is.
Dit seizoen worden deze foto’s tentoongesteld in de hoop dat er bezoekers
zijn die de mensen en/of de plek waar de foto gemaakt is herkennen, zodat
het geregistreerd kan worden.

Huisje Duinstraat krijgt een opknapbeurt
Huisje Duinstraat krijgt deze winter een opknapbeurt. Door
de vrijdagploeg is er hard gewerkt om het oude behang
te verwijderen en alle kleine nageltjes waar het
racheldoek mee vast zat eruit te halen; een gigantische
klus.
Nu zijn er professionals bezig die hebben behanglinnen en
grondpapier aangebracht met dezelfde ouderwetse
nageltjes vastgezet. Op dit moment moet het goed
drogen, er staan kacheltjes in het huisjes om het te laten
drogen, als het goed droog is kan er pas behangen
worden.
Na de opknapbeurt moet het huisje schoongemaakt en
ingericht worden. Er is nog heel wat te doen voor de
opening.

Poppenkastgroep
De poppenkastgroep gaat dit seizoen 8 voorstellingen geven.
Op alle 5 de kindermiddagen en 3 keer tijdens levende geschiedenis.
Voor data zie de evenementenkalender in deze Dunmier.

Depot
Het depot in ‘t Dunhusis is nu netjes en systematisch opgeruimd.
Nu moeten alle artikelen die aanwezig zijn nog gedigitaliseerd worden.
Dat is nog een hele klus.
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Vanuit de PR commissie
De evenementenkalender
Is digitaal doorgestuurd naar de evenementengids Westvoorne.
Dit is ook verzonden naar de websites van alle regionale kranten in
Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Rozenburg.
De evenementen zijn ook ingestuurd naar de website 50plusplein en naar de
landelijke site: evenementenkalender.nl
Scholen
Alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee hebben
weer een mailing ontvangen om ons museum onder de aandacht te
brengen bij de leerkrachten. In de hoop dat we dit seizoen weer
schoolgroepen mogen verwelkomen bij "De Duinhuisjes".
Kindermiddagen
Ook zullen we de kindermiddagen en de kleedjesmarkt tijdens de Minimarkt,
onder de aandacht brengen van scholen en de BSO's (buiten schoolse
opvang) door middel van flyers die we persoonlijk gaan brengen.
De flyers kunnen ruim van tevoren opgehangen worden zodat ouders en/of
grootouders het vroegtijdig kunnen lezen.
Promotiekraam
Dit jaar doen we ook weer mee aan het evenement “Kom in de Kas” op
zaterdag 7 april as..
Dit jaar staan we met de promotie kraam bij:
• Bloemkwekerij van Marion (teelt van o.a. strealitizia)
• Bollaarsdijk 4A,
• Oostvoorne.
In de volgende Dunmier zullen we de andere evenementen vermelden waar
we met de promotiekraam staan.

Uit de Evenementencommissie
De evenementencommissie is bijeen geweest, de uitnodigingsbrieven gaan
deze maand de deur uit voor:
•
•
•

"Minimarkt" op zondag 17 juni,
"Creamarkt" op zaterdag 21 juli,
"Streekwarenmarkt" op zaterdag 11 augustus,

Net als vorig jaar is de entree gratis. Zegt het voort!!!!
Op de marktdagen houden we weer een verloting door middel van een
intekenlijst, net als vorig jaar.
Ook komt er weer bij ‘t Dunhus een bus te staan waar mensen eventueel
een donatie kunnen geven in plaats van entreegeld.
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Breien
Dit jaar komt ook weer een clubje dames uit Hellevoetsluis enkele keren
breien tijdens levende geschiedenis, welke data dat dat gaat worden is nog
niet bekend.
Misschien breien ze nu wel babykleding, in plaats van zwarte kousen, gezien
het thema van dit seizoen.

Nieuw: oudhollands spelletje.
Onze oudhollandse spelletjes zijn uitgebreid met een
mooi ringwerpspel.
Dit is gemaakt door Jan Konijnendijk. Bedankt Jan.

Terugblik
Nieuwjaarsreceptie in Tinte
Het is inmiddels een traditie geworden om de nieuwjaarsreceptie van de
Historische vereniging Westelijk Voorne in het verenigingsgebouw aan de
Strypsedijk in Tinte te houden. Ook dit jaar was dat het geval. Op zondag 14
januari was het weer ons dit keer gunstig gezind. Een zonnetje scheen terwijl
uw redacteur als eerste met Edith Schouten aan kwam rijden. Spoedig
arriveerden ook de bestuursleden op de voorzitter na. Vele handen maken
licht werk zodat de zaal snel in orde was gemaakt en de eerste gasten
konden komen. Van lieverlee kwamen deze binnendruppelen. Tegen de tijd
dat onze tijdelijke voorzitter Hans van Lith met zijn praatje begon zat de zaal
vol.
De nodige nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. En sommigen gebruikten
de bijeenkomst ook om de nodige afspraken te maken voor diverse
activiteiten. Er was gezorgd voor voldoende versnaperingen, hapjes en
drankjes.
Zo rond 14.15 uur hield onze tijdelijke voorzitter Hans van Lith een toespraak.
Allereerst werd stilgestaan bij de reden van afwezigheid van onze voorzitter
Marijke Holtrop. Een kort resumé werd gegeven over een aantal activiteiten
van het afgelopen jaar en de inzet van de vrijwilligers. Ook werd vast vooruit
gekeken naar de komende jaarvergadering.
Hierna konden de aanwezigen van de voortreffelijke soep van Bram van de
Waal en andere hapjes genieten.
Er waren velen die zorgden dat de middag een succes is geworden. In het
bijzonder mogen we hierbij Wim van Montfoort wel noemen die als stille
kracht aan het werk was. Voortdurend was die man in de weer om de
gasten van het een en ander te voorzien of de afwas te verzorgen. Hartelijk
dank hiervoor.
Frits van Driel
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Gidsenuitje naar Historyland donderdag 8 februari jl.
Dit keer zijn we naar Historyland geweest.
Naar een fototentoonstelling van tekeningen die gemaakt zijn door de
Poolse artiest, kunstenaar, decorontwerper en filmmaker Marian Kotodziej.
De originele tekeningen hangen in Auschwitz.
Deze Marian Kotodziej heeft tijdens de oorlog in het Duitse
concentratiekamp Auschwitz gezeten vanaf september 1944 tot en met 6
mei 1945.
Deze tekeningen zijn geheugen prints die verwezen naar zijn persoonlijke
ervaringen in het kamp. Ook kregen we een film te zien op tv schermen.
De ontvangst van de medewerkers bij Historyland liet wel iets te wensen over.
Maar de appelgebak was heerllijk!!

Vrijwilligersmarkt 10 februari jl.
We hebben 10 februari op de vrijwilligersmarkt in de Merel in Rockanje
gestaan. Dit om ons museum te promoten en om te proberen vrijwilligers te
werven. Op de vrijwilligersmarkt hebben twee mensen zich opgegeven die
willen helpen tijdens de kindermiddagen.
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Evenementenkalender 2018
Za 14 april

Opening seizoen

Zo 06 mei
Do 10 mei
Ma 21 mei

Levende geschiedenis, poppenkast en leermaker
Opoe Jaantje en opa Bram (Hemelvaartsdag)
2e Pinksterdag + workshop schilderen

Zo 03 juni
Zo 10 juni
Zo 17 juni

Levende geschiedenis, poppenkast en kapper
Opoe Jaantje
Minimarkt + kleedjesmarkt voor kinderen

Zo 01 juli
Za 07 juli
Za 21 juli
Wo 25 juli
Za 28 juli

Levende geschiedenis, poppenkast en zuurkool maken
Opoe Jaantje
Creamarkt
Kindermiddag, 14.30 uur poppenkast
Boerenboeldag

Wo 01 aug
Zo 05 aug

Kindermiddag, 14.30 uur poppenkast
Levende geschiedenis + zuurkool verkopen, Bram met
slagersartikelen
Kindermiddag, 14.30 uur poppenkast
Streekwarenmarkt
Muziekvoorstelling door accordeonclub Risoluto
Kindermiddag, 14.30 uur poppenkast
Opoe Jaantje en opa Bram
Kindermiddag, 14.30 uur poppenkast

Wo 08 aug
Za 11 aug
Zo 12 aug
Wo 15 aug
Zo 19 aug
Wo 22 aug
Zo 02 sept
Za 08 sept
Zo 30 sept

Levende geschiedenis + Dirk met mais pellen en/of dors
vlegelen
Open monumentendag
Laatste openingsdag

Er wordt nog overleg gevoerd over optreden van een klompendansgroep.
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De evenementenkalender van Maria-Rust
Bezoekadres Maria Rust: Zeeweg 2 in Rockanje
Website:
www.begraafplaatsmariarust.nl
Di 29 mei
Week van de Begraafplaats/Open Middag Historische begraafplaats Maria
Rust,13.00-16.00 uur;
Het thema van de Week van de Begraafplaats is: Tussen Kunst & Kist.
Kijk wat er op Maria Rust allemaal aan kunst is te ontdekken! Leden van de
werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
DI 19 juni
Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, 13.00-16.00 uur.
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp? Leden van de
werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
DI 17 juli
Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, 13.00-16.00 uur.
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp? Leden van de
werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
DI 21 augustus
Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, 13.00-16.00 uur.
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp? Leden van de
werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
ZA 8 september
Open Monumentendag Historische begraafplaats Maria Rust 09.00-16.00 uur.
Het thema van Open Monumentendag 2018 is: In Europa.
Wat heeft deze plek met Europa te maken? Leden van de werkgroep Maria
Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
DI 18 september
Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, 13.00-16.00 uur.
Op zoek naar familie of het verleden van het dorp? De leden van de
werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen.
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