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Rockanje, 2 april  2019. 

 

Opening  zaterdag 13 april 
Over enkele dagen is het zo ver!!!  

 

Dan wordt het seizoen geopend in de stijl van het tentoonstellings-thema. 

Het is voor de tentoonstellingscommissie altijd een stress volle bedoening 

om alles op tijd klaar te krijgen. 

Ook wordt de laatste hand gelegd aan het schilderen, 

het reparatiewerk, ’t Dunhus een nieuwe look geven 

en niet te vergeten de tuin te voorzien van nieuwe 

plantjes. De Dahlia’s zijn weer gepoot in de voortuin 

van huisje Duinstraat.  

 

Nieuwe vrijwilligers: 
We verwelkomen de nieuwe vrijwilligers voor het team collectiebeheer en 

archief: 

Rens van der Blom, collectiebeheer   

Anita Voskamp, collectiebeheer 

 

 

Paaseieren zoeken. 
Op zaterdag 20 april tijdens de openingstijd van ons 

museum (13.30-16.30) uur is er voor de kinderen eieren 

zoeken. 

Papa's, mama's , oma's en opa's kom gezellig naar ons 

museum en geniet van deze zaterdagmiddag voor 

Pasen bij de Duinhuisjes. 

 

 

Promotiekramen zaterdag 6 april 
• Tijdens Kom in de Kas staat er een promotiekraam bij “De Oude 

Proeftuin”, Heveringseweg 3, Rockanje. 

• Bovendien staat er een promotiekraam In Stellendam op de 

Boerenerfmarkt bij kaasboerderij van Schaik, Langeweg 1. 

Op deze markt staan 50 kramen. Er zijn allerlei lekkernijen en 

activiteiten, ook voor de kinderen. 

De koetjes gaan voor het eerst dit jaar naar de wei. 
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Terugblik 
 

Zondag 10 maart 
“Westvoorne Presenteert” werd gehouden in “De Man”, Oostvoorne. 

Bij binnenkomst kreeg je allemaal een naam sticker met daarop welke club 

of vereniging je vertegenwoordigde. 

Wij, Maria Rust en de Duinhuisjes hadden samen 

één tafel bij een muur, zodat we de powerpoint 

presentatie konden laten zien. Het duurde even 

voordat we de presentatie aan de praat kregen. 

Achteraf gezien was het heel eenvoudig, een 

knopje vergeten in te drukken. 

We zullen maar denken dat het allemaal kwam 

door de spanning of de beamer wel zou werken. 

Er was een groot aanbod van clubs en verenigingen, een grote diversiteit 

aan activiteiten die zich hebben gepresenteerd. 

Wat ook belangrijk is dat je als organisaties met elkaar kennis maakt. 

Complimenten aan de gemeente Westvoorne voor het organiseren van 

deze dag. 
 

Vrijdag 22 maart 
Vroeg uit de veren om 08.30 uur op de OBS Vogelenzang en bij de 

Leonardogroepen aanwezig te zijn. 

Op deze school waren ze bezig met het project “Nederland”. 

Omdat ons museum nog niet geopend was hebben ze gevraagd of we 

met enkele oude ambachten naar school konden komen. 

We hebben enkele dames bereid gevonden om oude ambachten te 

laten zien op genoemde school. 

• Maartje vd Pols heeft de kinderen verteld over de schapen- en 

alpacawol, kinderen mochten zelf ook proberen om de ruwe wol te 

kaarden. 

• Trudie vd Berg heeft de kinderen uitleg gegeven over het kantklossen 

• Annemieke Damsma heeft verhalen uit vroeger tijd verteld en heeft de 

kinderen alles verteld over haken en breien. 

De kinderen mochten zelf ook proberen een paar steken te breien. 

 

Het was een hele leuke ochtend met zeer geïnteresseerde kinderen die 

belangstellend luisterden en veel vragen stelden. 

Zo hebben we 125 schoolkinderen kennis kunnen laten maken met enkele 

oude beroepen.  
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Donderdag 28 maart Algemene Ledenvergadering 
Er waren 47 personen aanwezig. 

Tijdens de ledenvergadering is de nieuwe website gelanceerd door een 

druk op de knop door de voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is heel erg hard gewerkt aan de nieuwe website door de PR-leden 

Bouwie en Bart met behulp van VPRI, 

De naam van de nieuwe website is: www.hvwv.nl en bevat veel nieuwe 

informatie. 

Nieuwsgierig geworden? Ga snel even kijken op de nieuwe site! 

Als men, per ongeluk, de naam van de oude website intikt wordt er vanzelf 

doorgeschakelt naar de nieuwe website. Deze overlapping duurt één jaar. 
 

De bestuursleden en Korrie Korevaart hebben hun jaarverslagen 

voorgelezen/toegelicht en eventuele vragen beantwoord. 
 

Ook was de verkiezing van een nieuwe voorzitter aan de orde. 

De waarnemend voorzitter Hans van Lith had zich verkiesbaar gesteld. 

Herma Klok had zich aangemeld als tegenkandidaat. 

De uitslag van de stemming was als volgt: 

2 blanco 

11 stemmen voor Herma Klok 

34 stemmen voor Hans van Lith 
 

Na afloop van de vergadering werd er een lezing gehouden door 

boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen, beheerder bezoekerscentrum 

Tenellaplas en contactpersoon bij KNNV vereniging voor veldbiologie. 

De heer Jan Alewijn Dijkhuizen gaf een boeiende lezing over vleermuizen. 

Iedereen zat aandachtig te luisteren je kon een speld horen vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvwv.nl/
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Wat verder 
Scouting de Strandvogels uit Oostvoorne heeft ons benaderd of ze op 

zondagochtend 24 maart konden komen met een groep kinderen om met 

de oud-Hollandse spelletjes te spelen als onderdeel van het 80 jarig 

jubileum van de Scouting. Helaas wij waren nog niet open. Toen kwam de 

vraag of ze spelletjes mochten lenen en dat is gebeurd. 

De kinderen van de scouting hebben het ontzettend leuk gehad. 

De leiding had met de spelletjes een soort ganzenbord gemaakt op het 

terrein van de scouting. 

Dit is goede PR om andere verenigingen, waar mogelijk, te helpen, zodat 

de naam van ons museum daar ook weer genoemd wordt. 

 

Puzzelhoekje 
 

Oplossing vorige prijsvraag: 

 

“Praatjes vullen geen gaatjes!”  

Deze zin krijgen we misschien ook wel eens te horen. De schoen’maker’ die 

zelf schoenen maakte, of sporadisch nog maakt, 

maakte zelf zijn gaatjes. Gelukkig meer dan eens zelfs. 

Hoe anders zouden we onze veters kunnen 

dichtknopen of onze broeksriem aanspannen? 

Daarvoor gebruikt de schoenmaker zijn els of priem. 

Hij beschikte ook over een gesofisticeerder werktuig. 

Over een gaatjestang, zoals hiernaast afgebeeld. 

Helaas had deze keer niemand een correct antwoord. 

 

De nieuwe prijsvraag: 

 

Misschien lukt het beter deze keer? 

Oplossing sturen naar bschoonaert@gmail.com. 

 

 

 

mailto:bschoonaert@gmail.com

