DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, oktober 2018.
In het zonnetje: “Annie van Maanen”.
Elke maandagmorgen worden de huisjes door de schoonmaakploeg netjes
schoongemaakt. Afgelopen maandagmorgen
10 september 2018 was het echter een
verrassende dag voor Annie van Maanen.
Annie is al vrijwilligster bij de Duinhuisjes vanaf
het begin, ongeveer zo’n 31 jaar.
Ze doet eigenlijk van alles bij de Duinhuisjes:
naast het schoonmaken zit deze dame in de
Museumcommissie, de Evenementencommissie
en de Tentoonstellingscommissie. Annie neemt
ook deel aan de Levende Geschiedenis en leidt
de mensen rond als gids.
Voor alle jaren die ze zich heeft ingezet voor het
Openluchtmuseum de Duinhuisjes is Annie
maandag 10 september in het zonnetje gezet
door het Centrum Vrijwilligerswerk.
Elly Roos overhandigde Annie het Certificaat,
verleend als dank voor belangeloze inzet. Ook
kreeg Annie een waardebon en een bos bloemen, waardoor ze helemaal
overrompeld was. En blij ook: dat zie je aan haar glimlach.

Tentoonstelling 2019 “Trouwen”
Wie helpt mee aan de tentoonstelling voor volgend jaar?
Wie kan en wil ons helpen met spullen en kennis van
zaken?
Voor de expositie zijn we op zoek naar:
-

Trouwkleding vanaf 1900-tot heden.
Accessoires: Hoeden, sluiers, haarversiering,
handschoenen en schoenen.
Aankondigingen: Trouwkaarten, kranten- en
verlovingsberichten
Verhalen over hoe u uw trouwjurk hebt verkregen
door zelf te maken, laten maken, in welke winkel
gekocht etc.
Foto’s voorzien van uw naam. De foto’s worden
gescand en als u wilt wordt uw gezicht
onherkenbaar gemaakt . Dit i.v.m. de privacy-wet.
De foto blijft uw bezit!!

Alle informatie is welkom! Wilt u iets vragen of vertellen, doe dit dan per e-mail.
Heeft u geen e-mail dan kunt u mij altijd bellen.
Joke Winkelhorst jamwinkelhorst@gmail.com. of jamwinkelhorst@hotmail.com
Tel. 06-13883467
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Beste vrijwilligers
Vrijdag 16 november a.s. organiseren we weer een “POTERMAALTIJD” in het
Paviljoen Stormvogel aan de Noordoever van het Oostvoorns Meer 1, 3233 NC
Oostvoorne.
Al een aantal jaren doen we dit in het najaar, na het sluiten van het museumseizoen,
om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen ook zijn de partners van harte welkom.
U bent welkom tussen 17.00 -17.30 uur.
We beginnen met een aperitiefje, om 18.15 uur krijgen we het
voorgerecht.
Na het voorgerecht rond 19.00 uur is het tijd voor de POTERS. Dan
begint het eigenlijke smullen van de poters en alles wat er bij hoort.
De overbekende potertjes, gebakken en gesmoord in de keuken, met hierbij stukjes
uitgebakken spek, zowel droog als in het eigen spekvet, veel ui, gebakken,
gesmoord en in het zuur!
Heerlijke bijgerechten in de saladebar, die u wel bekend zijn, met diverse sauzen, sla
en garnituren, piccalilly e.d.
Na gesmuld te hebben van de poters, is er ook weer een overheerlijk toetje.
Voor deze POTERMAALTIJD betaalt u € 15.00 p.p. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Iedereen krijgt bij de entree een consumptiekaartje op nummer en kan bij vertrek
aan de bar afrekenen. Er is voldoende parkeergelegenheid bij Paviljoen Stormvogel.
Heeft u geen vervoer en niemand met wie u mee kunt rijden, laat ons dat tijdig
(voor 12 november) weten.
Voor uw aanmelding en verder inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Leo Winkelhorst, email: penningmeesterhvwv@hotmail.com
of tel. 0630676344
Aanmelden uiterlijk voor 9 november 2018

-2-

DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne

Terugblik
Open Monumentendag 8 september
Het thema dit jaar was “Europa”. Ons terrein was
rijkelijk versierd met Europese vlaggenlijnen en
twee Europese vlaggen.
Verder hadden wij ons best gedaan om mee te
doen met het thema. Dat is ons goed gelukt.
Zowel voor de kinderen als de volwassenen
hadden we een puzzel om hun Europese kennis te
testen.
Die dag was er ook weer de samenwerking met
de Biberbunker en de Molen van Oostvoorne ( 4 e geworden in de Molenprijs van
de BankGiroLoterij). Dus reed de boerenkar weer volgeladen langs alle
bovengenoemde monumenten van Westvoorne.

Groepsbezoek 9 september (ingezonden stuk)
Zondag 9 september zijn wij met een groep van 12 personen bij de duinhuisjes op
bezoek geweest, buiten de openingstijden om nog wel. We hebben eerst koffie
gedronken met een lekker plakje koek en daarna heeft mevr. Abbink ons door de
huisjes “ heen ge-gids.
Met veel kennis en enthousiasme vertelde zij ons hele bijzondere dingen. Heel leuk
om de vroeger tijden op deze manier te herbeleven. Wat een getob en armoe
was er vroeger toch, we zijn blij dat we iets later in de eeuw geboren zijn.
Ook leuk dat de groep wat ouder was zodat diverse dingen en voorwerpen heel
herkenbaar waren. (dat kleedje had mijn moeder op tafel, zo’n lamp had mijn
oma ook)waren enkele van de vele reacties.
Daarna nog een leuke film gezien met rokkanjes dialect 😃. We willen mevr
Abbink nogmaals hartelijk danken voor de leuke verhalen die ze kon vertellen
Heel veel succes met de duinhuisjes.
Hartelijke groeten,
Sjaak en Sjouk van Marion

Oprijplaten/Drempelplaten
De oprijplaten zijn bezorgd. Ze zijn met onuitwisbare
stiften gemerkt.
De platen krijgen bij de huisjes een vaste plek. Ze
worden zodanig opgehangen dat men niet hoeft te
bukken of hoog te reiken.
De penningmeester heeft op de slotbijeenkomst
medegedeeld dat de kosten geheel vergoed zijn door de gemeente Westvoorne.
Daar zijn we heel dankbaar voor.

-3-

DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Slotbijeenkomst 11 oktober
Op donderdagavond 11 oktober was er in de zaal van het bezoekerscentrum van
het Zuid-Hollands Landschap een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers die
rechtstreeks met de bezoekers van ons museum in contact komen de gidsen, de
mensen van de poppenkast, de kindermiddagen en de Levende Geschiedenis.
Ook het voltallig bestuur was aanwezig.
Leo Winkelhorst blikte terug op een voor de vereniging in alle opzichten bijzonder
succesvol jaar en gaf bij deze gelegenheid aan Bart Schoonaert, die het stokje
van voorzitter van de museumcommissie overneemt.
Bart stelt zich kort voor. Bart vertelde over zijn passie voor de geschiedenis en de
natuur die hem ertoe had aangezet om begin 2018 vrijwilliger te worden bij De
Duinhuisjes.
Hij leidde vervolgens een interessante en leuke
presentatie in van de heer Wensink van het
Ramtorenschip “De Buffel” uit Hellevoetsluis, een
presentatie die past in het kader van onze
excursie naar Hellevoetsluis in het voorjaar van
2019, waarbij we ook Droogdok Jan Blanken
zullen bezoeken. Terwijl de heer Wensink zijn
laptop installeerde, zette voorzitter Hans van Lith
mevrouw Alie Moree letterlijk in de bloemetjes
voor haar inspanning om de Duinhuisjes op de kaart te zetten in het tijdschrift
Landleven.
Els van der Houwen deed een oproep voor een vrijwilliger(ster) om de
poppenkastgroep te komen versterken.
Na de presentatie volgde een korte vooruitblik op het komend jaar. Bart deelde
mee dat er tijdens de wintermaanden zal worden gewerkt aan een nieuwe
website en dat de touchscreens in het nieuwe seizoen in vier talen te lezen zullen
zijn.
Er zijn ook al enkele data bekend: op 28 maart is de Algemene Ledenvergadering
gepland, op 13 april wordt het nieuwe seizoen officieel geopend met als
tentoonstellingsthema “Trouwen” en op 20 april is het paaseieren zoeken
geblazen.
Overigens kan iedereen (bijzondere) voorwerpen die met het thema “Trouwen” te
maken hebben aanbieden bij Joke Winkelhorst. Leuke ideeën voor de
openingsdag op 13 april zijn welkom, deze kun je sturen naar
bschoonaert@gmail.com.
Aan het slot had Bart het over de noodzakelijke verjonging van onze vereniging
en deed hij een oproep aan iedereen om er op te blijven letten mensen uit te
nodigen om actief lid/vrijwilliger te worden van De Duinhuisjes. Omdat ons
aanbod de laatste jaren breder is geworden, zeker voor kinderen en – belangrijk!
– hun ouders, kunnen we de dynamiek in onze vereniging behouden. Dat hebben
we vooral te danken aan de inzet en toewijding van onze vrijwilligers, ons grootste
kapitaal en we hopen daarop blijvend beroep te kunnen doen!
Bart Schoonaert
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Schoolbezoeken 2018
We zijn verheugd dat er weer enkele scholen ons museum hebben bezocht dit
seizoen.
Er zijn zeven schoolgroepen op bezoek geweest, totaal 187 leerlingen.
Deze kinderen hebben toch weer een kijkje kunnen nemen in het leven van hun
voorouders.
Dat is nu precies waar het museum voor bedoeld is: om de kennis over de
vroegere levensomstandigheden aan onze kinderen door te geven.
Dineke van Hennik

Schenkingsacte
Nieuwe Schenkingsformulier en Schenkingsprocedure
1.

Waarom is het Schenkingsformulier en de Schenkingsprocedure
aangepast?
Door de nieuwe privacywet en ons lidmaatschap van de
museumvereniging die een reglement heeft voor het afstoten van
voorwerpen de Lamo-regeling was een aanpassing noodzakelijk.

2.

Waar gaat het over?
In de nieuwe Schenkingsakte is nu opgenomen een aantal regels
voorgeschreven door de Privacywet.
In de Schenkingsprocedure zijn opgenomen hoofdstukken aangaande
de voorwerpen betreffende de Inname, Registratie, Verkoop, Bruikleen,
Back-up registratie, Huidige Collectie en de Lamo-regeling.

3.

Wie hebben er aan mee gewerkt?
De werkgroepen Archief, Depot, Hans Barendrecht en Hans van Lith,
Maria Rust, de Museumvereniging en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

4.

Wanneer heeft het AB hiertoe besloten?
In haar vergadering van 11-09-2018

5.

Waar liggen de nieuwe Schenkingsaktes en de procedure Schenkingen ?
In de map bij Ton Abbink

6.

Wie gaan er mee werken?
De Schenkingsakte – de vrijwilligers.
De procedure Schenkingen – de vrijwilligers van het Archief en Depot.

7.

Waar moet opgelet worden bij de Schenkingsakte?
Het formulier moet volledig ingevuld worden ook bij de vakken met
Ja/Nee.

Wim van Montfoort

Kerstmarkt
Dit jaar wordt er geen kerstmarkt gehouden aan de Duinstraat.
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Heeft u al een agenda voor 2019? dan kunt u onderstaande data alvast
noteren
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2019 vanaf 14,00 uur tot 16,00 uur in het verenigingsgebouw in
Tinte.
Algemene Ledenvergadering 2019
Donderdag 28 maart.
Opening seizoen 2019
Zaterdag 13 april

Puzzelhoekje
Om even de kennis van onze vrijwilligers over oude voorwerpen te testen, lassen
we voortaan een prijsvraagje in de Dûnmier.
Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing vóór 31 oktober sturen naar
bschoonaert@gmail.com.
Uit de juiste antwoorden zal een onschuldige
kinderhand een winnaar trekken die een prijs
ontvangt.

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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