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VVV/ERFGOEDVRIJWILLIGERS

Voor wie wat uurtjes overheeft en wil meehelpen het 
erfgoed op Goeree-Overflakkee in stand te houden, is 
er genoeg te doen.  Het Streekmuseum, de Stichting 
Goereese Gemeenschap (die de toren van Goedereede 
en de vuurtoren beheert), de Menheerse werf, Museum 
Ouddorp, het RTM-museum – ze hebben stuk voor stuk 
plaats voor extra vrijwilligers.
Het RTM-museum heeft bijvoorbeeld werk voor 
metaalbewerkers, houtbewerkers, schilders, 
conducteurs, gidsen, lokettisten en medewerkers voor 

het groen- en baanonderhoud, de winkel en de catering. 
Ook bestuursleden zijn welkom. Aanmelden kan via 
info@rtm-ouddorp.nl. 
De Menheerse werf is samen met de gemeente op zoek 
naar gastheren en -vrouwen. Ook mensen met digitale 
vaardigheden, tentoonstellingsbouwers en technici en 
onderhoudsmedewerkers op de werf kunnen zich melden 
(info@menheersewerf.nl). Evenals ‘handige mensen’ voor 
de restauratie van de MD10 en gidsen, die het publiek 
wegwijs kunnen maken (md10@menheersewerf.nl). 

Aan de slag als erfgoedvrijwilliger

Een kantoor met een balie en 
folderrekken. Dat was de VVV Goeree-
Overflakkee. Maar 't Blaeuwe Huus in 
Ouddorp, waar de VVV al bijna dertig 
jaar is gevestigd, heeft een ware 
metamorfose ondergaan.

In het VVV Inspiratiepunt, dat eerder 
dit jaar open ging, kun je op een 
eigentijdse en interactieve manier 
verkennen wat er allemaal is te zien 
en te doen op Goeree-Overflakkee. 
Zoals de havenkanalen, de vuurtoren, 
het Streekmuseum en de Menheerse 
werf.

Alles draait om beleving in het VVV 
Inspiratiepunt. Op een interactieve 
tafel is een maquette van het 
eiland weergegeven met markante 
gebouwen. Door middel van projectie 
gaat deze tafel leven nadat je op een 
groot touchscreen een thema hebt 
gekozen. Surfers varen over de tafel, 
tulpen bloeien op en fietsers bewegen 
er overheen.

In een nagemaakt interieur van een 
oude RTM-tram kun je een video 
over het eiland bekijken. Het is net 
of je een tramrit maakt… Verderop 
vertellen bekende eilanders over hun 

binding met Goeree-Overflakkee 
en hun favoriete locaties. Ook is 
er een pop-up-museum met mini-
tentoonstellingen van eilandelijke 
musea. Op verlichte panelen zijn 
bijzondere natuurfoto's te zien.

Het VVV Inspiratiepunt is één grote 
oproep: ga Goeree-Overflakkee 
verkennen en beleef het! Nog 
voor de zomer realiseert de 
VVV ook 'inspiratiewanden' in 
zeehondenopvang A Seal, op de 
Menheerse werf en in Oude-Tonge.

Inspiratie doe je op in het… 
VVV Inspiratiepunt


