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Rockanje,  februari 2020 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de 

Algemene Leden Vergadering 
 

Donderdag 26 maart 2020  
 

Locatie: Bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands 

Landschap aan de Tenellaplas     Aanvang: 19.30 uur  

 
AGENDA 
 
1:  Opening  

2:  Mededelingen Voorzitter 

3:  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2019 
(geplaatst op de website onder Bestuur Jaarstukken Anbi) 

4:  Verslag uit het bestuur en de commissies 
1. Wim van Montfoort; Collectie beheer en onderzoek (Historisch Onderzoek/ Historisch 

Archief) 
2. Korrie Korevaart; Maria Rust 
3. Bart Schoonaert; Presentatie en Educatie 
4. Bart Schoonaert; Communicatie PR, Struinen en De Dunmier 
5. Henk van der Houwen; Beheer en bedrijfsvoering 
6. Hans van Lith; Bestuurlijke zaken. 

5:  Financiën; Penningmeester Leo Winkelhorst 
Jaarrekening, balans 2019 en begroting 2021 
(Stukken zijn geplaatst op de website onder Bestuur Jaarstukken Anbi) 

6:  Rapport kascontrolecommissie 2019 

7:  Benoeming leden kascontrole commissie 2020 

8:  Bestuurssamenstelling: L. Winkelhorst, aftredend als penningmeester en 
herkiesbaar 
(eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering) 

9:  Vaststellen Beleidsplan 2020 – 2025 
(geplaatst op de website onder Bestuur Jaarstukken Anbi) 

10: Rondvraag 

11: Sluiting  

Pauze, Na de pauze wordt er een lezing gehouden door Bob Benschop van het 
Streekmuseum Voorne Putten. De lezing gaat over het boek ‘Van Weilanden naar 
Woonwijken’, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ontwikkelingen in Oostvoorne en 
Rockanje in de periode 1945-1975.  
Bob Benschop is sinds 2003 als archivaris en historicus werkzaam bij het Streekarchief 
Voorne-Putten.  

Met vriendelijke groet, 
Hans Barendregt 
Secretaris HVWV 
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Openingsdag 
Op zaterdag 4 april 2020 worden de deuren van ons 

museum weer geopend en kunt u de nieuwe 

tentoonstelling bewonderen (zie hieronder voor info). 
Ook zal er aandacht geschonken worden aan het 800 -

jarig bestaan van- Rockanje.  

 

Tentoonstelling 2020  
We krijgen dit jaar weer een geweldige interessante tentoonstelling, over het 

verleden de tweede wereldoorlog 1940-1945.  

Deze gebeurtenis herdenken wij nu in ons museum na 75 jaar bevrijding.  

We hopen dat u in grote getale komt kijken naar onze tentoonstelling  genaamd  

“De vlag in Top” 

 

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. 
De mensen waren uitzinnig van vreugde en de Bevrijding werd dan ook in het 

hele land op grootse wijze gevierd. 
De tentoonstelling in de Duinhuisjes belicht 4 aspecten van de oorlog. 
In elk huisje is één onderwerp te bezichtigen 

 
Huisje Duinstraat staat in het teken van: 

      Verduistering  → 

 

 

 

 

 

Huisje Kreekpad staat in het teken van: 

←  Vervoer   

 
Huisje Huttendijk staat in het teken van: 

    Honger  → 

 

 

 

 

 

Huisje Duinzoom staat in het teken van: 

←Bevrijding 

 

In de huisjes hebben we verschillende objecten met een verhaal zoals: 
een smokkelrok. Winterhulp, surrogaatkoffie, tabaksbladeren, suikerbietenstroop, 

een vestje van brandslang garen, bevrijdingsrok, een fiets uit de tweede 

wereldoorlog met surrogaatbanden en nog veel meer. 
Verder zijn er verslagen te lezen van mensen die de oorlog nog hebben 

meegemaakt. 
We hopen u te ontmoeten bij het openluchtmuseum “de Duinhuisjes”. 
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Vergeet u zich niet op te geven voor het vrijwilligers uitje naar 

“Bokrijk” op vrijdag 26 juni 

 
Omdat wij dit jaar het 30-jarig bestaan van het openluchtmuseum “De 

Duinhuisjes” vieren, organiseert het Bestuur op vrijdag 26 juni a.s. een daguitstap 

naar het openluchtmuseum “Bokrijk” (Genk) in België. 

 

Dagprogramma vrijdag 26 juni 2020: 

07.45 - 08.00 : Verzamelen en vertrek met de bus op een nader te bepalen 

   plaats in Rockanje 

08.00 – 10.30 : Heenreis 

10.30 – 11.00  : Ontvangst met koffie of thee 

11.00 – 12.45 : Programma beleef@bokrijk onder begeleiding van een gids (1) 

12.45 – 13.45  : Lunch driegangenmenu 

13.45 – 15.30  : Programma beleef@bokrijk onder begeleiding van een gids (2} 

15.30 – 15.45 : Verzamelen voor de terugreis 

15.45 – 18.15 : Terugreis naar Rockanje 

18.15   : Aankomst in Rockanje 

 

U kunt kiezen uit de volgende programma onderdelen: 

1. Kroegen en spelen 

2. Bruegelroute 

3. Beleef Bokrijk 

4. Bruegelgame 

5. Huifkartocht 

Voor meer informatie lees de Dunmier van januari 2020.  

U kunt zich nog opgeven tot 20 maart 2020 bij: dineke.van.hennik@gmail.com 

 

 

Belangrijk: 

Het Openluchtmuseum Bokrijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn voor 

hen speciale voorzieningen. Rolstoelen worden gratis ter beschikking gesteld aan 

de kassa’s. Op sommige wegen liggen kasseien. GRAAG AANGEVEN ALS JE EEN 

ROLSTOELGEBRUIKER BENT: dat is belangrijk voor de reservatie van de bus. 

 
 

 

 
 

mailto:dineke.van.hennik@gmail.com
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Vakwerk 
Enkele vrijwilligers van de vrijdagploeg, werkgroep 

Beheer, hebben een stukje vakwerk afgeleverd. Ze 

hebben een nieuw bord gemaakt met de tekst “De 

Duinhuisjes” de tekst is vakkundig gegraveerd en 

met verf ingekleurd. Deze blikvanger is al geplaatst 

in de voortuin van huisje Duinstraat.  

 

Terugblik 

Informatiemiddag Maria Rust 
Op vrijdag 21 februari waren er ruim zestig mensen naar Stuifakkers afgereisd om 

het nodige nieuws te horen over de website van Maria Rust. Net als in november 

2018, bij de lancering van de nieuwe website, vertelden Jaap 

van der Veld en Toon Fokkema samen hun verhaal en 

beantwoordden ze ook alle vragen uit de zaal. Deze keer 

ging het onder andere over inwoners van Oostvoorne die op 

Maria Rust begraven zijn, over oorlogsslachtoffers en over de 

in memoriams van ds. De Bruyn, die hij in de jaren 1950-1965 

schreef voor het kerkblad De Vaste Burcht. Vaak is er niets 

bekend over de overledene in kwestie, maar vinden we dan 

toch nog een kleine beschrijving van de persoon door de 

dominee, die de begrafenis had geleid.  

 

Enthousiast over graftrommels 

Bovendien hield Pieke van Doorn, van de Nederlandse Stichting tot Behoud van 

de Graftrommel, een boeiend verhaal over het werk van de stichting: de 

restauratie van oude graftrommels. Zij heeft in 2018 de laatste graftrommel op de 

begraafplaats in Oostvoorne gerestaureerd. Voor deze middag was ze met haar 

man Leo special uit Veenhuizen, in Drenthe, naar 

Rockanje gekomen.  

De redding van deze unieke graftrommel werd mogelijk 

gemaakt door allerlei gulle gevers: mensen stopten een 

euro of veel meer in het roze varken op de kerstmarkt op 

10 december 2017, anderen stortten een bedrag op de 

bankrekening van Maria Rust en de HVWV vulde het 

tekort aan.  

Pieke van Doorn vertelde de aanwezigen enthousiast 

over het restauratiewerk. Er zijn in de loop der jaren veel 

van deze graftrommels verloren gegaan, de meesten zijn 

nog te vinden op graven in Drenthe en Friesland. Er 

waren er ooit 25.000 in het hele land, nu zijn er nog ongeveer 1.000 over. De 

trommels zijn van zink en de inhoud, die meestal bestaat uit kransen van blaadjes 

en bloemen, wordt meestal met bladkoper en porselein gerestaureerd. Maar er 

zijn ook kransen die uit fijn ijzerdraad en glazen kraaltjes zijn opgebouwd. 
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Onthulling door burgemeester 

Burgemeester Peter de Jong was graag op de uitnodiging 

ingegaan om de gerestaureerde trommel 

te onthullen en deed dat met verve. 

In de pauze was er volop gelegenheid om 

de foto- boeken van gerestaureerde 

graftrommels te bekijken. 

 

 

 

Korrie Korevaart sloot de middag af en bedankte personeel en 

vrijwilligers van Stuifakkers voor hun gastvrijheid, de gemeente 

Westvoorne voor de samenwerking en ook de HVWV, die de kosten van deze 

middag voor haar rekening nam.  

Nelly de Man-Schipper, lid van de werkgroep Maria Rust, liet aan het begin en het 

eind van de middag een mooie fotopresentatie van Maria Rust zien. Deze 

leerzame middag eindigde met een sapje voor iedereen. 
De foto’s zijn gemaakt door Lenie Manintveld 

 

Oproep 
Wij zoeken een vrijwilliger die in Rockanje 5  keer per seizoen 6 a 7  flyers van de 

evenementen rond wil brengen bij de winkels e.d. 

U kunt zich opgeven bij Bouwie Schipper per e-mail: gerritenbouwie@gmail.com 

of telefonisch 06-20816293. 

 

mailto:gerritenbouwie@gmail.com

