DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje,24 december 2019

Beste vrijwilligers,
Wij wensen jullie
fijne Kerstdagen!

Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 2020
Het bestuur van de Historische Vereniging
Westelijk Voorne nodigt onze vrijwilligers van
harte
uit
voor
de
traditionele
Nieuwjaarsreceptie vanaf 14.00 uur.
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?

Van poppenkastgroep naar kindermiddag.
Na 17 jaar trouwe dienst bij de poppenkastgroep maakt Ineke Ewals een
overstap als vrijwilliger naar de kindermiddagen.
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In deze editie de column van de werkgroep
Communicatie.
Als me gevraagd wordt wie lid is van de werkgroep Communicatie, dan
antwoord ik doorgaans dat dit in een ideale wereld elk verenigingslid (en
zeker elke vrijwilliger) betreft: het gaat er om dat we met zijn allen actief de
waarden van onze vereniging uitdragen naar de buitenwereld toe. Dit houdt
onder meer in dat eenieder bijvoorbeeld “reclame maakt” voor onze
evenementen of, meer in het algemeen, zich in die buitenwereld opstelt als
een “ambassadeur” van De Duinhuisjes of van Maria Rust.
Natuurlijk kan of wil niet iedere vrijwilliger 100% betrokken worden bij de
praktische uitvoering van de concrete communicatieplannen. Daarom
bestaat er binnen onze vereniging een relatief kleine club van mensen die
officieel de ‘Werkgroep Communicatie’ heet, ook wel de werkgroep ‘PR’
genoemd (van ‘Public Relations’), al klopt die laatste naam niet helemaal.
Public Relations gaat immers alleen over externe communicatie; minstens
even belangrijk is de interne communicatie!
Ik kan een lange, saaie lijst opnoemen van zaken die de Werkgroep
Communicatie in zo’n extern communicatieplan allemaal bewerkstelligt,
maar in het kort komt het er op neer dat we ervoor zorgen dat de wereld via
alle mogelijke (sociale) mediakanalen weet dat we actief zijn en wat we
allemaal organiseren. Daartoe ontwerpen en verspreiden we posters en
plaatsen we advertorials in toeristische tijdschriften en persberichten in de
plaatselijke weekbladen. We hebben ook een zeer actieve Facebookpagina en vorig jaar ontwikkelden we de eigentijdse website www.hvwv.nl,
die een handige evenementenkalender bevat en een goed beeld geeft van
waar we als vereniging voor staan.
De interne communicatiekanalen zijn voornamelijk de nieuwsbrief ‘Dûnmier’
en ons ledenblad ‘Struinen’. De driekoppige redactie van de ‘Dûnmier’ blikt
maandelijks terug en verspreidt de laatste nieuwsjes en weetjes ten behoeve
van de vrijwilligers. Ook kondigt zij de komende activiteiten aan en spoort
aan om er aan mee te doen. ‘Struinen’ (nu ook een met een driekoppige
bemanning) is zoals gezegd op de leden gericht en bevat meer algemene
en historische artikelen.
Daarnaast proberen we uiteraard goede contacten te leggen en te
onderhouden met andere historische verenigingen in de buurt, met het
Streekarchief, met de scholen en last but not least met de gemeente
Westvoorne.
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Dat in bovenstaande activiteiten flink wat tijd en inspanningen gaan zitten,
behoeft geen nadere uitleg. Gelukkig beschikken we over een aantal heel
actieve en creatieve mensen die er telkens weer in slagen de snel
naderende deadlines te verslaan.
Bart Schoonaert

We geven de pen door aan:
Werkgroep beheer en bedrijfsvoering
Het maakt niet uit wie het schrijft van de werkgroep, je kunt ook
met elkaar een stukje schrijven.
De eerstvolgende editie van de Dûnmier verschijnt in
februari.
Copy inleveren vóór 25 januarii 2020 aan dineke.van.hennik@gmail.com

Oude huizen, oude boedels…
Een historische vereniging houdt ook oude panden in de gaten: gaat er
iets verdwijnen, iets dat tamelijk uniek is en verloren gaat voor de
toekomst? Niet alles kan blijven staan en niet alles is van belang, en dus
moeten we goed letten op wat er uit het zicht raakt. Wat we nu nog
gewoon vinden, kan over dertig jaar immers een onderdeel van een
onbekende geschiedenis zijn. Gelukkig heeft Arie Dijkman veel foto’s
gemaakt van het oude Rockanje, maar foto’s van het interieur van het
oude Vredeheim zijn er niet gemaakt toen dat werd afgebroken. Gelukkig
schijnt er een film te zijn gemaakt van De Zonnebloem, de lagere school
aan het Kolpapad, voordat die verdween. Ben Langendoen heeft net op
tijd voor Struinen iets opgeschreven over de oude smederij in Tinte, met
foto’s, maar zo zal er meer zijn dat op het punt van verdwijnen staat.
Kent u zo’n plek, zo’n pand of zo’n interieur? Laat het de HVWV weten! Zo
zijn er onlangs, dankzij de vriendelijke medewerking van de familie, foto’s
gemaakt van de binnenkant van Middeldijk 20 in Rockanje, waar ooit een
maalderij te vinden was. Die foto’s gaan naar het archief van de HVWV en
naar het Streekarchief, zodat er weer iets meer informatie bewaard blijft
over historisch Rockanje.
Korrie Korevaart

Voormalige
graanzolder →
Middeldijk 20

Gedemonteerde onderdelen
van de maalinrichting
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Belangrijk moment voor de werkgroep collectiebeheer en archief
Overdracht Collectie Bravenboer aan het Streekarchief op 17-12-2019.
De collectie is afkomstig van Dorpsfotograaf Kornelis Bravenboer, geboren
02-04-1896 en overleden 30-05-1971.
Tijdens de bezetting door Duitsland 1940-1945 gingen in 1941 vrijwel alle
Rockanjenaren bij hem op de foto t.b.v. het toen in te voeren
persoonsbewijs.
In 2001 was de officiële overdracht aan de HVWV via Janny de BaanWageveld, aan ons archief.
De collectie is bij ons in handen gekomen via zijn zoon Arie Bravenboer die
ook bestuurslid en lid van historisch onderzoek van onze vereniging is
geweest.
Tijdens een bijeenkomst van de commissie historisch onderzoek heeft hij
toen de overdracht voorgelegd aan de toenmalige voorzitter, zodoende is
de collectie in ons bezit gekomen.
Na bewerking, sortering enz. zijn er in de Welkomkerk, in Tinte, op Maria Rust
en ook bij De Duinhuisjes diverse presentaties over de collectie geweest.
Personen die aan de collectie hebben gewerkt zijn Janny de BaanWageveld, Nelly de Man-Schipper, Kees Plooster, Ben Langendoen, J v.d.
Berg uit Spijkenisse, Jaap Snoeij en ten slotte Toon Fokkema, die door zijn
database programma alles inzichtelijk heeft gemaakt.
Maar niet van alle foto's is bekend wie er op staat.
De Historische Vereniging Westelijk Voorne was tot vandaag in het bezit
van deze collectie.
Gezien de historische waarde van de collectie, de beperkte
mogelijkheden in ons archief voor de conditionering hiervan
en dat de collectie beschikbaar moet zijn voor een breder publiek heeft
onze vereniging besloten de collectie over te dragen aan het Streekarchief
en wij zijn dankbaar dat het Streekarchief heeft besloten tot de overname.
De ondertekening overdracht is geschied door Hans van Lith en Aart van
der Houwen.

In Struinen van 2014, uitgave 1, staat op de bladzijden 16 en 17 een artikel
over Kornelis Bravenboer. Wim van Montfoort
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TERUGBLIK
Potermaaltijd 29 november
Er waren 49 personen aanwezig op dit gezellig
samenzijn van vrijwilligers.
Zelf was ik wat aan de late kant, er waren
gelukkig nog een paar stoelen vrij.
De penningmeester deelde aan iedereen die
binnen kwam muntjes uit voor een drankje en
een kopje koffie of thee. Nadat de voorzitter
aankondigde dat de potermaaltijd geopend
was gingen we in de rij voor de heerlijke erwtensoep of tomatensoep met
brood.
Daarna volgde een rijkelijk gevulde zelfbedieningsbar met
diversiteiten.
Natuurlijk de poters met spek, zuurkool ovenschotel en
heerlijke peertjes verder allerlei heerlijke pasta’s en
groenten.
Iedereen ging, nadat hij/zij afgerekend had met een gevuld buikje weer
naar huis.
Dineke van Hennik

Kerstmarkt 8 december
Wat hebben we een gezellige kerstmarkt gehad!!
Ongelooflijk dat we na een week van héél véél
slecht weer toch durfden te hopen op in ieder
geval droog weer tijdens de kerstmarkt.
En wat gebeurt! De weersvoorspelling had het
goed, “morgens enkele regenbuien met veel
wind, later op de dag droog kans op een zonnetje”, zo ging het ook, wat
hebben wij geweldig geluk gehad met het weer.
’s Morgens vroeg waren vrijwilligers al druk in de weer tussen de
regendruppels door om de laatste handelingen te verrichten voordat de
kraamhouders kwamen.
Het vergde veel discipline om zonder al te veel opstoppingen en schade
aan de auto’s van de kraamhouders alles goed te begeleiden zodat
iedereen zijn spullen kon lossen bij zijn/haar kraam.
Om 10.00 uur had iedereen z’n kraampje ingericht en het miezerde nog
steeds, wel zorgelijk.
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Toch hoopten we op veel belangstellenden. Op facebook heeft ons
evenement 33.723 mensen bereikt en er is veel publiciteit gegeven door
middel van de media en het rondbrengen van folders. De kerstliedjes
klonken lieflijk over het terrein en omgeving even later werd het droog en
brak de zon door. De belangstelling
oversteeg onze verwachtingen. We hebben
veel bezoekers gehad van klein tot groot.
De kerstman begroette iedereen en maakte
een praatje met bekende of onbekende,
soms werden er oude verhalen opgehaald.
Voor de aanwezige kinderen had de
kerstman een vriendelijk woord en deelde snoepjes uit. In de wagenschuur
werden heerlijke oliebollen gebakken. De oliebollen waren zo lekker ze
waren niet aan te slepen. De opbrengst was
geheel voor de Duinhuisjes. Met dank aan de
bakkers Rini en Ronald. De lucht werd blauwer
en de eerste zonnestralen kwamen meer en
meer te voorschijn. Op het terras bij ’t Dûnhus
stond de consumptietent waar je heerlijke
warme glühwein en chocolademelk kon kopen
bij Bouwie en Gerrit en daar kwam Bram bij met
zijn overheerlijke erwtensoep. Wat hebben we daar met z’n allen van
gesmuld. Heerlijk Bram. Rond twaalf uur werd het echt druk op het terrein.
Het koor “Down Town Abbey” trad op om 13.30
en om 14.30 uur en bracht ook alle aanhang,
fans etc. met zich mee. Inmiddels was de loterij
in volle gang. Franny liep de lootjes te verkopen
op het terrein. In ’t Dûnhus stond een grote
prijzentafel opgesteld, de mensen stonden op
een gegeven moment in rijen voor de
prijzentafel om te kijken of ze de gelukkigen waren van een leuk prijsje. Het
optreden van “Down Town Abbey” was een groot succes.
Om 15.30 uur dacht ik: “kom laat ik even een pondje gerookte paling
meenemen naar huis. Ja, mis alles uitverkocht en bij de ganzenproducten
was ook bijna alles uitverkocht. Tja dat heb je als
je lekker bezig bent met van alles en nog wat.
Het belangrijkste vind ik toch dat het een
geslaagde dag is geweest. Zoiets kan je alleen
bereiken met de uitstekende samenwerking van
onze vrijwilligers en de mazel met het weer. Ik
ben blij dat ik met deze mensen mag
samenwerken om een mooi evenement neer te zetten. Dineke van Hennik
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Noteer alvast in uw nieuwe agenda van 2020.
Algemene Leden Vergadering
De ALV zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2020.

Openingsdag
Op zaterdag 4 april 2020 worden de deuren van
ons museum weer geopend. Het tentoonstellingsthema zal zijn “De vlag in top”. Ook zal er volgend
jaar aandacht geschonken worden aan het 800 jarig bestaan van- Rockanje.

HERINNERINGEN GEZOCHT
Iedere vier maanden ligt Struinen op de deurmat, vol met leuke, mooie,
korte en lange verhalen over de geschiedenis van Westelijk Voorne en
omstreken. Die verhalen komen niet uit de lucht vallen, die worden
geschreven door Voornaars, Rockenezen of Tintenaars met een hart voor
de regio. Precies daarnaar zijn wij op zoek!

WAT WEET U NOG VAN DE BEVRIJDING?
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijd werden. We zouden
graag wat verhalen hierover in Struinen willen vermelden. Het gaat over de
periode vlak voor, tijdens en na de bevrijding, kortweg
de periode van maart tot september 1945.
Het leven ging weer verder, mensen kwamen terug thuis, soms uit verre
streken. Wat weet u nog van die periode? Wat gebeurde er in Rockanje ,
Oostvoorne en Tinte? Hoe pakten de dorpsbewoners de draad weer op, of
was er eigenlijk niet zo’n groot verschil? Er moeten heel wat jongens en
mannen weer thuisgekomen zijn in die periode. Hoe was dat? Kortom: hoe
heeft u (of hoe hebben uw ouders) die periode beleefd?

MAAR IK KAN NIET GOED GENOEG SCHRIJVEN…
Mocht u verhalen in uw hoofd hebben, maar het lastig vinden om ze op
papier te zetten, neem dan contact met ons op. Indien gewenst maken wij
van uw ruwe opzet een goed lopend verhaal en natuurlijk controleren wij
de inzendingen op taalfouten en dergelijke.
Alle digitale inzendingen zijn welkom op hfvandriel@kpnmail.nl
Inzendingen op papier mogen naar Bart Schoonaert, Postbus 400 3233 ZJ
Oostvoorne verstuurd worden. Natuurlijk mag je ze ook persoonlijk
overhandigen als je Bart ontmoet tijdens de Nieuwjaarsreceptie!
-=-=-=-=-=-=-
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Activiteiten 2020 oude begraafplaats Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje
De leden van de werkgroep Maria Rust zijn in de maanden april tot en met
september elke dinsdag, bij droog weer, aanwezig op de begraafplaats.
Iedereen kan altijd langskomen en vragen stellen.

Speciale activiteiten:
Vrijdag 21 februari
Wintermiddag, 13.30-16.30 uur: Open informatiemiddag over Maria
Rust
in Woonzorgcentrum Stuifakkers, Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje
De werkgroep Maria Rust vindt steeds nieuwe informatie en zoekt nog
meer informatie over de geschiedenis van de begraafplaats en de
mensen die er begraven liggen. Heeft u vragen over familieleden op
Maria Rust? Wilt u meer weten over de website van Maria Rust? Jaap
van der Veld en Toon Fokkema laten zien wat de website te bieden
heeft.
Bovendien heeft deze middag een extra onderwerp: iedereen is van
harte welkom om de laatste graftrommel op de begraafplaats in
Oostvoorne te komen bewonderen. Pieke van Doorn, die de
verweerde trommel in 2018 in haar restauratieatelier in Veenhuizen
(Drenthe) onder handen nam, vertelt met enthousiasme en
deskundigheid over haar ervaringen (en die van haar collega’s) in het
restaureren van graftrommels. Weet u nog iets over de verdwenen
graftrommels in Rockanje en Oostvoorne? Heeft u er foto’s van? Kom
dan ook vooral langs op deze middag!
Zaterdag 6 juni
Open Dag Maria Rust, 10.00-16.00 uur
In het Weekend van de Begraafplaats is er op zaterdag 6 juni een
Open Dag op de oude begraafplaats Maria Rust, aan de Zeeweg in
Rockanje. De leden van de werkgroep geven op deze dag aandacht
aan het 800-jarig bestaan van Rockanje. Wie speelde er in deze
geschiedenis een rol en waar ligt die begraven? In de Nederlands
Hervormde Kerk, op Maria Rust of op de Algemene Begraafplaats aan
de Dirk van Voornelaan?
Op deze dag geven leden van de werkgroep Maria Rust rondleidingen
in de kerk, op Maria Rust en op de Algemene Begraafplaats. Bezoekers
kunnen vragen stellen en om informatie vragen over familieleden.
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Open dagen Maria Rust:
16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september van 10.00 – 15.00 uur.
In de zomer is er op elke derde dinsdag van de maand een Open Dag
op de oude begraafplaats Maria Rust, aan de Zeeweg in Rockanje.
Weer of geen weer: er zijn dan leden van de werkgroep Maria Rust
aanwezig en bezoekers kunnen informatie vragen over familieleden
die op Maria Rust begraven liggen.
12 september: Open Monumentendag Maria Rust, 10.00-15.00 uur
Begraafplaats Maria Rust doet mee aan de Open Monumentendagen,
en wel op zaterdag 12 septem-ber. Iedereen is welkom op de
historische begraafplaats aan de Zeeweg in Rockanje. Het thema van
Open Monumentendag 2020 is ‘leermonument’, dat wil zeggen dat
die monumenten centraal zullen staan die te maken hebben met de
geschiedenis van leren en onderwijs. Het volledige programma volgt
later.
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