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Rockanje, 1 juli  2019. 

 

UITNODIGING 

 
Beste Vrijwilligers 

 

Jullie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse BBQ 

op het terrein van de Duinhuisjes. 

Deze zal op vrijdag 30 augustus a.s. plaats 

vinden. Vanaf 17.30 uur bent u welkom, de 

BBQ start om 18.00 uur.     

 

 

 

 

Vergeet niet uw bord en bestek mee te nemen. 

 

 

 

 

Voor de actieve vrijwilligers is de BBQ gratis. 

Partners betalen een vergoeding van € 10,00 

p.p.  

Deze bijdrage kunt op de avond zelf aan Ton 

Abbink betalen.  

 

 

U kunt zich tot en met 15 augustus aanmelden in verband met de 

voorbereiding van de BBQ. 

 

Aanmelden bij voorkeur via de mail aan 

penningmeesterhvwv@hotmail.com. 

Vermeld bij aanmelding uw naam en telefoonnummer en het aantal 

personen dat deelneemt. 

Tevens kunt u zich ook telefonisch aanmelden op nummer 06-30676344. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur 

 

 
 

 

mailto:penningmeesterhvwv@hotmail.com
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Nieuwe vrijwilligster 
We verwelkomen de nieuwe vrijwilligster Janneke Boutkam, 

publicist. Janneke gaat samenwerken met Bart Schoonaert en 

Frits van Driel; zij vormen voortaan met z´n drieën de redactie 

van Struinen. 

 

 

Geregistreerd museum 
 

Naar aanleiding van vragen in de ledenvergadering kunnen wij 

met trots melden dat ons openluchtmuseum “De Duinhuisjes” al 

sinds 24 november 1999 een landelijk geregistreerd museum is. 

Het voordeel van zo’n registratie is dat een museum aan 

andere partijen zoals, bezoekers, overheden, fondsen, sponsors 

en dergelijke aan toont dat alles goed op orde is in het museum. 

Daarnaast vinden ook fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat 

een museum geregistreerd is. 

 

Onder de letter O staat ons museum vermeld in het landelijk register 

Oorlogsmuseum Overloon: Geregistreerd sinds 18-10-2010  

Openbaar Vervoermuseum Doetinchem: Geregistreerd sinds 13-5-2011  

Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet: Geregistreerd sinds 11-2-2004  

Openluchtmuseum De Duinhuisjes: Geregistreerd sinds 24-11-1999  

Openluchtmuseum Het Hoogeland: Geregistreerd sinds 15-6-2004  

Openluchtmuseum It Damshûs: Geregistreerd sinds 22-9-2004  

Openluchtmuseum Ootmarsum: Geregistreerd sinds 20-12-2002  

Oude Kerk Amsterdam: Geregistreerd sinds 31-5-2016  

Oudheidkamer Texel: Geregistreerd sinds 22-6-2018  

OYFO Techniekmuseum: Geregistreerd sinds 17-10-2002 

 

Wilt u een kijkje nemen in het landelijk register dan kunt u onderstaande link 

aanklikken. 

https://www.museumregisternederland.nl/Geregistreerde-musea 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oorlogsmuseum.nl/
http://www.ovm-doetinchem.nl/
http://www.despitkeet.nl/
http://www.westelijk-voorne.nl/
http://www.hethoogeland.com/
http://www.damshus.nl/
http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl/
http://www.oudekerk.nl/
http://www.oudheidkamertexel.nl/
http://www.oyfo.nl/techniekmuseum
https://www.museumregisternederland.nl/Geregistreerde-musea
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Oudheidkamer Oostvoorne 
Zaterdag 29 juni heeft de Oudheidkamer van 

Oostvoorne haar deuren geopend aan het Kerkplein 2C. 

Wij, als openluchtmuseum “De Duinhuisjes“, hebben ook 

een vitrine in de Oudheidkamer waarmee we de 

aandacht van de bezoekers kunnen trekken. 

Daar liggen enkele oude voorwerpen ten-toon-gesteld. 

Ook ligt daar de evenementenkalender, affiches voor 

de komende evenementen etc. 

We hopen, als museum, zo weer meer bekendheid te 

krijgen. 

 

 

Vrijdagploeg 
De vrijdagploeg (onderhoudsploeg) heeft de belangrijke taak voor het 

externe- en technische onderhoud van ons museum zorg te dragen. 

De onderhoudsploeg is gedurende het hele jaar elke vrijdagmorgen van 

08.30 – 11.30 uur aanwezig. 

Deze ploeg mensen zorgt ervoor dat alles er picobello uitziet op het terrein,  

alles goed in de verf zit en alles gerepareerd wordt. 

Ook is deze ploeg actief met de voorbereiding van de evenementen. 

Vrijdags voor de evenementen worden de tenten opgezet, tafels en 

banken opgehaald bij de gemeenten en geplaatst. 

Het is ook altijd een gezellige bijeenkomst op 

vrijdagmorgen in ‘t Dûnhus.  

Niet alleen de vrijdagploeg is aanwezig ook zijn 

de dames van het depot vaak aanwezig. 

Jan zet altijd de koffie en vaak komt Annie met 

iets lekkers bij de koffie. 

Dan zit iedereen te smullen van de tompoezen of 

de lekkere koeken. Ondertussen zijn er de 

gezellige gesprekken over de historie, de cultuur 

van de vroegere bewoners van Rockanje , 

Oostvoorne en Tinte. Het is vaak lachen. Er 

ontstaat soms een “oude strijd” tussen 

Oostvoorenaars en Rockanjenaren, ook iets uit 

het verleden, gelukkig nu met een lach en een geintje. 
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Evenementen in juli 
 

Levende Geschiedenis 
Zondag 7 juli 

Op deze dag wordt er op ouderwetse wijze 

zuurkool gemaakt  om op een later tijdstip in het 

jaar te verkopen. 

Slager van der Waal  brengt veel van zijn oude 

slagers attributen mee om aan u te laten zien en 

er over te vertellen. 

 

 

Opoe Jaantje en opa Bram 
Zaterdag 13 juli  

De voorlezende opoe Jaantje en de muzikale 

opa Bram zijn weer aanwezig en zorgen voor veel 

gezelligheid.  

 

 

 

Creamarkt + Hop op en af met de boerenkar 
Zaterdag 20 juli 

Er zijn 19 kraampjes aanwezig met leuke zelfgemaakte artikelen, 

demonstraties en verkoop van de zelfgemaakte artikelen. 

Kinderen kunnen zich ook uitleven aan de creatafel in de knutselhoek. 

Ook werken we deze dag samen met de 

Korenmolen van Oostvoorne en kunt u weer 

met de tractor op de boerenkar een toer 

maken door mooi Westvoorne naar de molen. 

De vertrektijden vanaf de Duinhuisjes zijn op 

het hele uur, de eerste rit vertrekt om 11.00 uur. 

De vertrektijden bij de Korenmolen is op ieder 

half uur, de eerste rit vanaf de Korenmolen is 

11.30 uur. 

U kunt een kaart kopen voor het vervoer tussen beide locaties op de 

boerenkar: volwassenen € 6,00, kinderen tot 12 jaar € 3,00, kinderen tot 4 

jaar gratis. 

Bij de Duinhuisjes en bij de Korenmolen krijgt u een rondleiding door 

ervaren gidsen. 
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Boerenboeldag 
Zaterdag 27 juli  

Op de Boerenboeldag kan het publiek de 

collectie voorwerpen uit grootmoederstijd en 

curiosa die onder de hamer komt bekijken 

vanaf 13.00 uur 

De altijd vrolijke veilingmeester Herman 

Zoetemeijer start de veiling om 14.00 uur. 

We hopen weer op een grote opkomst en een 

goede opbrengst voor de Duinhuisjes. 

 

 

Kindermiddag 
Woensdag 31 juli 

Dit is de eerste kindermiddag voor de kinderen en is er 

weer van alles te doen: knutselen en spelletjes voor alle 

leeftijden. 

Om 14.30 uur is er een  poppenkastvoorstelling en 

kinderen kunnen zich deze middag verkleden als Ot en 

Sien. 

 

 

Terugblik 
 

Levende Geschiedenis zondag 2 juni 
Wat een tropische temperaturen op 2 juni!! 

Dat was ook wel te merken aan het bezoekers aantal die de Duinhuisjes 

bezocht hebben. 

Vrijwilligers stonden klaar om de bezoekers van alles te vertellen over het 

leven van 1850-1950 in de huisjes en vrijwilligers in klederdracht toonden de 

bezoekers diverse  oude ambachten. 

De herenkapper Waardenberg was aanwezig om de heren op ouderwetse 

wijze te scheren. Doordat er weinig publiek was had de kapper een rustige 

middag. 

Ook was er een poppenkastvoorstelling. De aanwezige kinderen hebben 

ervan genoten. 

Er waren jammer genoeg weinig bezoekers, de meeste mensen hebben 

vandaag waarschijnlijk gekozen voor het strand of voor het 

openluchtzwembad. 

Helaas weten veel mensen niet dat als het warm weer is je bij de 

Duinhuisjes lekker onder de bomen kan zitten in de schaduw in een relaxte 

omgeving. 
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Workshop Schilderen/Tekenen 2e Pinksterdag 
Het was een hele gezellige middag. 

Helaas door de regenachtige ochtend is de workshop letterlijk in het water 

gevallen. Er waren gelukkig nog enkele deelnemers die de gok gewaagd 

hebben om toch te komen schilderen. 

Deze mensen hebben goed gegokt want ´s middags was het heerlijk weer. 

 

Minimarkt / Kleedjesmarkt zondag 16 juni 
Het was een zeer geslaagde markt. 

Helaas is het moeilijk voor de evenementencommissie om voldoende 

deelnemers te krijgen, dit jaar hebben er 13 deelnemers zich aangemeld 

waarvan 1 deelnemer zich heeft afgemeld, dus er waren 12 deelnemers. 

De kleedjesmarkt voor de kinderen was leuk bezet. De kinderen waren 

tevreden over hun verkoop. 

Op deze dag hebben we 461 bezoekers gehad. 
 

Opoe Jaantje leest voor zondag 23 juni 
Op deze tropische warme dag zijn er 40 bezoekers geweest. 

Desalniettemin was het een gezellige middag. 

 
 


