Nieuws Gemeente Westvoorne

Oorlogsgedicht van
Mevrouw SonneveldRoskam voorgedragen
door dochter tijdens
herdenking Tinte
Mevrouw Sonneveld – Roskam heeft als kind
de oorlog bewust meegemaakt en heeft, op
verzoek van het Comité Herdenking ’40 – ’45,
haar herinneren aan de oorlogsperiode op
papier gezet. Ook heeft ze hierbij een gedicht
gemaakt waarin ze haar gevoelens aan die
tijd uit. Op 4 mei 2022 is tijdens de herdenking in Tinte dit gedicht voorgedragen door
haar dochter Lerine van Deventer – Sonneveld.
Bevrijding
Hopen en vragen om vrede en rust.
Wachten op bevrijding.
Beelden op ons netvlies gebrand,
van vroeger, van de wrede oorlog.
Grote blijdschap toen de bevrijding er was
en het brood als manna uit de hemel viel.
Ook het grote verdriet dat los kwam bij
gemis van dierbaren.
En de ellende die was aangericht, ook in
deze streek.
Maar…….. feest kwam er,
dagen, weken lang!
Mensen die elkaar na jaren weerzagen,
kinderen die weer naar hun ouders terug
mochten omdat de honger voorbij was.
Feest van bevrijding, van weerzien.
Vrede, slavendienst voorbij?
Voor altijd?
Was het maar waar!

Beweeg je fit tijdens het
gratis QR-FIT openingsevent op 14 mei

Programma uitstapjes
met Voornes
Opstapbus MEI 2022:

Op zaterdag 14 mei om 9.00 uur opent
wethouder voor sport, Jorriena de Jongh, de
nieuwe beweegroutes van QR-FIT in Oostvoorne
en Rockanje. Dankzij deze beweegroutes wordt
buiten bewegen gemakkelijker en leuker. Wij
nodigen u van harte uit aanwezig te zijn en mee
te doen tijdens het QR-FIT openingsevent. Het
evenement vindt plaats op de parkeerplaats bij
voetbalvereniging OVV in Oostvoorne. We
beginnen om 9.00 uur en verwachten om
10.45 uur het event af te sluiten.

Voornes Opstapbus is een mobiel ontmoetingspunt voor senioren, bedoeld om nieuwe
contacten op te doen en fijne herinneringen te
maken tijdens een uitje. Dit wordt uitgevoerd
door een team enthousiaste vrijwilligers.
Hieronder vindt u het programma van deze
maand:

Doe mee op 14 mei!
Op 14 mei lopen we in ongeveer een uur tijd de helft van de in totaal 7,5 km lange route.
Door mee te doen, bent u niet alleen sportief bezig. Ook steunt u eenvoudig de stichting
Spieren voor Spieren. Geen verplichting, wel een mooi en goed doel om aan bij te
dragen. Aanmelden voor het gratis openingsevent kan via www.QR-FIT.nl/events. Voor alle
geregistreerde deelnemers is er een leuke verrassing!
Hoe werkt QR-FIT?
Langs de routes die u kunt vinden in de gratis QR-FIT app, vindt u verschillende paaltjes
met QR-codes. Door deze codes te scannen krijgt u oefeningen die u op uw eigen niveau
en tempo kunt uitvoeren. Op deze manier kan iedereen, jong én oud, meedoen! De routes
in Rockanje en Oostvoorne tellen beide zes paaltjes met steeds wisselende oefeningen.
U doet dus nooit dezelfde oefening bij een paaltje.

Westvoorne in beeld
Deze week is er een inzending van Marijke
de Zoete van Oostveen. Tijdens een wandeling langs de Tenellaplas kwam uit het riet een
moeder eend met zeven kleintjes tevoorschijn.
Zij fotografeerde deze trotse moeder eend
met haar zeven mooie kinderschare.

J. Sonneveld-Roskam

Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van
Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 MB naar communicatie@westvoorne.nl.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:

Oranjereceptie 2022
Na twee jaar vond op Koningsdag weer
het Oranjereceptie 2022 plaats. Tijdens
deze bijeenkomst in ’t Golfje Frittella
kwamen de Koninklijk gedecoreerden bij
elkaar ter gelegenheid van de verjaardag
van Koning Willem-Alexander.
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Datum

Activiteit

Plaats

14 mei 2022

Bloesemrit van AMC Rockanje

Rockanje

14 mei 2022

Schuurfeest Brielle

Tinte

14 mei 2022

Tuintjesmarkt

Rockanje

14 mei 2022

Openingsevent QR-FIT beweegroute,
aanmelden via www.qr-fit.nl/events

Oostvoorne

15 mei 2022

Stellingtour Biberbunker, www.biberbunker.nl

Oostvoorne

18 mei 2022, 14.00u

Fijnjetezien-terras

Oostvoorne

21 en 22 mei 2022

Rockanje Classic Races

Rockanje

22 mei 2022

Rondleiding Biberbunker
Aanmelden via www.biberbunker.nl

Oostvoorne

25 mei 2022, 14.00u

Tai Chi

Oostvoorne

28 mei 2022, 20.00u

Jaarlijkse uitvoering Muziekvereniging
Ons Genoegen

Rockanje

28 mei 2022

Biberbunker: Nationale bunkerdag

Oostvoorne

donderdagmiddag 19 mei (13.15 - 16.00 uur)
Museum De Koffieleut, koffiemolens, land/
tuinbouw gereedschappen inclusief koffie/
thee en appeltaart
zaterdag 21 mei (08.30 – 14.30 uur)
“Klein Frankrijk” gezellige Franse brocanteen antiekmarkt met vintage, streekproducten
en Foodtrucks in Mijnsheerenland, exclusief
consumpties
dinsdag 24 mei (11.00 – 16.30 uur)
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Sommelsdijk inclusief vooraf luxe lunch bij
Croissanterie Croissy
woensdag 25 mei (09.00 – 14.00 uur)
Bezoek zeehondenopvang A Seal te
Stellendam, daarna lunch bij visrestaurant
Poisson & Cuisine (bij visafslag) lunch niet
inclusief.
zaterdag 28 mei (09.00 – 14.00 uur)
Bunkerdag: bezoek aan Fort Haerlem in
Hellevoetsluis + opnames van verhalen uit
de oorlog en wandeling ‘In de sporen van
WOII’ inclusief koffie met taart bij
Charlotte’s Bakery in Hellevoetsluis
maandag 30 mei (12.30 – 16.30 uur)
Winkelen in winkelcentrum De Struytse
Hoeck inclusief koffie/thee bij Het Verschil
Alle uitstapjes zijn inclusief:
Thuis ophalen en thuisbrengen, begeleider,
consumpties en (indien van toepassing)
entree/gids. Tenzij anders aangegeven
Voor uitgebreidere informatie over de
uitstapjes of voor aanmelding kunt u
op onze website kijken:
www.voornesopstapbus.nl/mee-opstap/uitjes.
Of u kunt de coördinator bellen: 06-181 182
62. De coördinator is bereikbaar op maandag
tussen 12:00 – 13:00, dinsdag en donderdag
tussen 18.30–19.30 uur of spreek de
voicemail in, dan wordt u later teruggebeld.

Kijk voor tijden en locaties op: www.westvoorne.nl/evenementen. Evenement aanmelden kan
via vergunningen@westvoorne.nl. Lever uw gegevens minimaal 14 dagen voorafgaande aan
het evenement aan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de publicatie.
Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje | postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje | telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@westvoorne.nl | www.westvoorne.nl
Let op! U kunt alleen op het gemeentehuis langskomen als u een afspraak heeft gemaakt. Voor een afspraak kunt u bellen naar 14 0181 of zelf een afspraak inplannen op
www.westvoorne.nl/openingstijden. Het ServicePunt is maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 - 17.00 uur. Op vrijdag van 08.00 - 12.30 uur.

