DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, januari 2019

Infirmeriespeld uitgereikt aan Frits van Driel, redacteur van Struinen.
Brielle, maandagmiddag 8 januari
werd de Nieuwjaarsreceptie van
Welzijn Ouderen weer gehouden in
de Infirmerie.
Voordat wethouder van Ravenhorst
overging tot het uitreiking van de
Infirmeriespeld, maakte hij van de
gelegenheid
gebruik
om
de
aanwezigen namens het
gemeentebestuur een heel gelukkig
en vooral gezond 2019 toe te
wensen.
De Infirmeriespeld is dit jaar uitgereikt aan Frits van Driel, sinds 2013 actief als
vrijwilliger bij Welzijn Ouderen. Hij is begonnen als medewerker op het kantoor van
Welzijn Ouderen als administratieve kracht op de dinsdag- en vrijdagochtend. Al snel
bleek dat hij wel meer wilde doen dan alleen administratief werk. Hij ging
meehelpen met de opera-avonden in de Infirmerie en deze draait hij nu zelfstandig.
Hij zit ook in de redactie van de Bonus. Hij interviewt vrijwilligers en schrijft artikelen.
Ook verzorgt hij de bezorging van de Bonus in een aantal wijken in Brielle.
Tevens doet hij vrijwilligerswerk in de Plantage. Naast administratieve
werkzaamheden verricht hij daar hand- en spandiensten. Zo gaat hij bijvoorbeeld
mee als begeleiding met bewoners naar de Doelen in Rotterdam. Ook is hij actief
over de gemeentegrenzen heen; in Rockanje heeft hij de eindredactie van het
kwartaalblad van het Openluchtmuseum de Duinhuisjes. Kortom, een vrijwilliger die
de speld dubbel en dwars verdient!

Nieuwe vrijwilligers
We zijn blij met de nieuwe vrijwilligers:
Poppenkastgroep:
• Lia van Marion uit Abbenbroek
• Erik Heere uit Hellevoetsluis
• Aletta Smits uit Spijkenisse
Voor de bezorging van de Struinen in Oostvoorne
• Karin Kruisifix, Oostvoorne
Welkom bij de Duinhuisjes.

Rondbrengen van Struinen
Na jarenlang de Struinen rondgebracht te hebben in Oostvoorne heeft de heer C.
Berkhout te kennen gegeven ermee te stoppen.
De heer Dirk Klok heeft ook jaren de Struinen bezorgd in Rockanje. In verband met
zijn verhuizing is ook Dirk gestopt met het rondbrengen.
Wij bedanken beide heren voor al die jaren dat ze trouw de Struinen bij de leden
hebben bezorgd.
Zie verder in de Dûnmier een oproep voor een nieuwe bezorger van de Struinen.
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Evenementenkalender 2019
April
za 13 april
za 20 april

Openingsdag, thematentoonstelling 2019 “Trouwen is ‘houwen’”
“Paaseieren zoeken”

Mei
zo 5 mei
do 30 mei

Levende Geschiedenis + Leermaker + Poppenkast
Opoe Jaantje en opa Bram (Hemelvaartsdag)

Juni
zo 2 juni
ma 10 juni
zo 16 juni
zo 23 juni

Levende Geschiedenis + Kapper + Poppenkast
2e Pinksterdag “Workshop schilderen”
Minimarkt en Kleedjesmarkt vanaf 11.00 uur
Opoe Jaantje leest voor

Juli
zo 7 juli
za 13 juli
za 20 juli
za 27 juli
wo 31 juli

Levende Geschiedenis + Slager + Poppenkast + Zuurkool maken
Opoe Jaantje en opa Bram
Creamarkt vanaf 11.00 uur
Boerenboeldag 13.00 uur artikelen bekijken, 14.00 veiling
Kindermiddag*

Augustus
zo 4 aug
wo 7 aug
za 10 aug
zo 11 aug
wo 14 aug
zo 18 aug
wo 21 aug
wo 28 aug

Levende Geschiedenis + Dors vlegelen + Zuurkool verkopen
Kindermiddag*
Streekwarenmarkt vanaf 11.00 uur
Muziekvoorstelling “Risoluto”
Kindermiddag*
Opoe Jaantje
Kindermiddag*
Kindermiddag*

September
Zo 1 september
Za 14 september
Zo 29 september

Levende Geschiedenis + Mais kolven + Poppenkast
Open Monumentendag, thema voor 2019 “Plekken van plezier”
Laatste openingsdag

December
Za 14 december

Kerstmarkt

* Kindermiddagen gaan niet door als het regent.
Geopend: zaterdag en zon-/feestdagen van 13 april t/m 29 september en
woensdagmiddagen van 19 juni t/m 4 september
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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 op de vliering nog spulletjes tegenkomen van oma of opa uit de jaren 19001950 die betrekking hebben op onze tentoonstelling Trouwen is “houwen”.
Kunt u contact opnemen met:
Joke Winkelhorst tel. no: 0181-483809 of 06-13883467.

Westvoorne Presenteert 10 maart 2019
Openluchtmuseum de Duinhuisjes neemt deel aan “Westvoorne Presenteert” op
zondag 10 maart 2019 van 14.00 – 17.00
uur in Cultureel Centrum De Man in
Oostvoorne.
Dit is een podium voor alle verenigingen
en stichtingen, of het nu om sport, cultuur,
kunst of welzijn gaat.
Tijdens het evenement zullen wij ons als
museum presenteren en proberen leden
en vrijwilligers te werven.
Toegang en deelname is gratis.

Bos en Burchtfair
Ook hebben we ons ingeschreven voor de voor de Bos en Burchtfair op zaterdag 25
mei 2019.

Nieuwe Website
Zoals bekend wordt er gewerkt aan de nieuwe website. Deze krijgt een meer
eigentijdse uitstraling en wordt gebruiksvriendelijker. Hij wordt momenteel door VPRI
in Rockanje gebouwd en krijgt stilaan vorm.
Heeft u nog foto’s die wij kunnen gebruiken, neem dan svp even contact op. Alles is
welkom. Zowel foto’s van het terrein, huisjes (binnen en buiten) en mooie spullen. We
hebben dan meer keus om een mooie selectie te kunnen maken.
Graag reacties naar b.schipper@gmail.com of 06-20816293
Bouwie Schipper

Overleden
Onze collega-vrijwilligster Jannie v.d. Meer-Roelofs is op 18 december 2018
overleden.
Ze nam deel aan de Levende Geschiedenis als breister.
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Terugblik nieuwjaarsreceptie.
Zondag 6 januari werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden in het verenigingsgebouw
in Tinte.
Om 12.30 uur waren er al vrijwilligers om de tafels en stoelen klaar te zetten om de
zaal in een feestelijke sfeer te brengen en de gasten in een gezellige ambiance
welkom te heten.
Toen iedereen een stoel bemachtigd had en gezellig aan de praat was, werd er
ineens met een glas jus d‘orange op tafel geslagen bij gebrek aan een
voorzittershamer.
De voorzitter heette een ieder welkom en was blij met de grote opkomst.
Daarna blikte hij terug op het afgelopen jaar en vertelde van de nieuwe
ontwikkelingen in 2019, zoals de nieuwe website, de vertalingen van de
touchscreens in het Engels, Frans en Duits, de nieuwe tentoonstelling “Trouwen is
“houwen””.
Hij was verheugd dat de poppenkastgroep nieuwe vrijwilligers heeft kunnen vinden
zodat de voorstellingen door kunnen blijven gaan.
Wel blijven we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het archief en depot.
De voorzitter bracht ook naar voor dat we voor een goede samenwerking moeten
blijven communiceren met elkaar: praten met elkaar in plaats van over elkaar.
Nadat de voorzitter klaar was en alle vrijwilligers bedankt had voor hun inzet van het
afgelopen jaar werden de glazen advocaat, boerenjongens, wijn en glaasjes fris
rondgebracht.
Iedereen zat gezellig te babbelen. De mannen achter de bar hadden hun handen
vol om de glaasjes te vullen,
kaas te snijden en de heerlijke
nieuwjaarsworst te serveren.
Bram en Ank trakteerden met
een grote pan snert, die zoals
ieder jaar weer heerlijk was,
want iedereen zat te smullen.
Nog even nakletsen met een
versnapering en het was ineens
16.00 uur. De tijd gaat snel als
het gezellig is.
Dan weer alles opruimen en
afwassen. Het opruimen liep
gesmeerd. Zo konden we de
deuren om 16.30 uur sluiten en
ging iedereen tevreden naar
huis.
Dineke van Hennik

Bestuursleden achter de bar
tijdens de
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Oplossing vorige prijsvraag van de Dûnmier 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
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 kan een
afspraak maken met Bart Schoonaert om haar prijs af te halen in ’t Dûnhus.

De nieuwe prijsvraag:

)

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar bschoonaert@gmail.com. Uit de juiste antwoorden zal een
onschuldige kinderhand een winnaar trekken die een prijs ontvangt.
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Oproep
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger(ster) die in Rockanje de Struinen wil
rondbrengen. Het is 3 keer per jaar en het zijn 31 adressen waar het bezorgd
moet worden.
De Struinen is een ledenblad van de Historische Vereniging Westelijk Voorne.
U kunt contact opnemen met mevr. Blok tel. 0181-483828

Heeft u onderstaande data al in uw agenda gezet!

Algemene Ledenvergadering 2019
Donderdag 28 maart.
Opening seizoen 2019
Zaterdag 13 april

Heeft u al gestemd voor Maria Rust
De nieuwe website van Maria Rust is genomineerd voor de Geschiedenis Online
Prijs. Iedereen kan nu stemmen om te laten weten dat de website van Maria Rust
een prachtige kandidaat is voor de GeschiedenisOnline-Prijs 2019!
Ga naar www.mariarust.nl en breng uw stem uit door op de rode button te klikken.
De rest wijst zich vanzelf. Zie ook onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/begraafplaatsmariarustrockanje/
Je kunt ook stemmen vanaf de website www.geschiedenisonlineprijs.nl

U kunt nog stemmen tot 31 januari

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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