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Rockanje, 1 juni  2019. 

 

Felicitaties 
Wij feliciteren Maja en Bertus v.d Bor en Betty en Leen Zoetemeijer met hun 

huwelijksverjaardag. 

 

Trouwen is “houwen” is het tentoonstellingsthema van dit jaar. 

 

Trouwen - Op de openingsdag 13 april  heeft er een officieel huwelijk  

plaats gevonden bij de Duinhuisjes 

Houwen – Dat bewijzen deze vrijwilligers: 

Maja en Bertus v.d. Bor, getrouwd op 6 mei 1964 

55 jaar getrouwd. 

Betty en Leen Zoetemeijer, getrouwd op 20 mei 1969 

50 jaar getrouwd 

 
 

Het huwelijk is net als vliegeren. 

Je moet af en toe vieren en weer inhalen. 

Anders hou je geen touw meer over. 

 

 

 

Bezoekers aantal 
We hebben tot en met 31 mei 782 bezoekers mogen ontvangen bij de 

Duinhuisjes (de gasten van het officiële huwelijk niet meegerekend). 

 

Facebook 
In de maand mei hebben we op facebook 800 vind ik leuks bereikt. 

 

Schoolbezoeken 
Er staan gelukkig weer schoolbezoeken op de agenda. 

• 14 mei Horizon Gelinckschool, Oostvoorne 

• 18 juni OBS Triangel, Rotterdam 

•   2 juli Horizon Gelinckschool, Oostvoorne 

• OBS Stellegors, Stellendam, heeft interesse nog niet bevestigd 

• OBS Overbos, Oostvoorne idem 

 

Groepsbezoeken 
Wij  hebben tot en met 31 mei zes groepen mogen ontvangen bij de 

Duinhuisjes. 

Heeft u iets te vieren: verjaardag, jubileum, familiedag of een reunie dat 

kan allemaal op de prachtige locatie bij de Duinhuisjes. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Abbink 0181-484038. 
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Gidsenuitje 
Het gidsenuitje van 23 mei naar het Ramtorenschip “Buffel” in Hellevoetsluis 

is niet doorgegaan. Er was te weinig belangstelling  bij de vrijwilligers. 

 

Evenementen in juni 
 

Levende Geschiedenis 
Zondag 2  juni 

Om 14.30 uur Poppenkastvoorstelling 

 

Workshop Schilderen/Tekenen 
2e Pinksterdag 10 juni van 13.30-16.30 uur kunt u uw creativiteit uitoefenen 

op het witte doek. We hopen net als voorgaande jaren op een gezellige 

middag. 

 

Minimarkt / Kleedjesmarkt 
Zondag 16 juni vanaf 11.00 uur is er Minimarkt. 

Om 11.30 uur komt daar de gezellige kleedjesmarkt van de kinderen bij.  

Wij zijn nog op zoek naar enkele deelnemers aan de Minimarkt. Heeft u in 

uw kennissenkring mensen met een verzameling die ze graag aan de 

bezoekers willen laten zien of brocante verkopen, vraag hen contact op te 

nemen met Bouwie Schipper 06-20816293. 

 

Opoe Jaantje leest voor 
Zondag 23 juni  

 

Terugblik 
 

Bedankje van Cornelis en Ghislaine 
Het toeval wilde dat wij voor ons huwelijk bij de 

Duinhuisjes terecht kwamen. De datum 13 april 

2019 hadden wij al vastgelegd, maar door onze 

verhuizing naar Oostvoorne zochten wij een 

mooie karakteristieke locatie in onze nieuwe 

gemeente. En dat is meer dan gelukt! Wat een 

prachtige ceremonie op een sfeervolle en 

authentieke plek hebben wij bij de Duinhuisjes mogen beleven. Wij willen 

iedereen van de Duinhuisjes die betrokken waren bij de organisatie rond 

de ceremonie hartelijk danken voor de gastvrijheid en de geweldige 

organisatie; van het rijtuig tot en met de bruidstaart, het was prachtig! 

Onze gasten waren ook vol lof over de prachtige locatie. Wij vonden het 

een eer om als eerste bruidspaar bij de Duinhuisjes te mogen trouwen en 

wij hebben van ieder moment genoten, ondanks de kou. Dank u wel! 
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Levende Geschiedenis met leerbewerker en poppenkast. 
Zondag 5 mei de eerste levende geschiedenis van dit jaar 

Het was behoorlijk koud deze dag, dat is in die twintig jaar Levende 

Geschiedenis nog nooit voorgekomen  

Dus extra kleding aan en de wollen omslagdoek om. 

Gelukkig kwam de zon in de middag en die maakte veel goed. 

De breisters zijn lekker binnen in Huttendijk gaan zitten 

Eerst zaten de spinster en kantklosser nog even voor 

huisje Duinzoom, maar hebben toch een plaatsje tussen 

de bruidsjaponnen gevonden in huisje Duinzoom. 

Erik Mulder stond met leer bewerken in de schuur van 

Duinstraat, maar nam zijn werk vaak mee naar buiten. 

Om half twee liepen de bezoekers al binnen en zo ging 

dat door, er werden 160 bezoekers geteld 

De poppenkast werd goed bekeken. 

Anneke bakte een cake in de wonderpan die op een oliestelletje stond, 

iedereen wilde wel proeven het smaakte goed en velen herinnerde zich 

de wonderpan. 

Er was nog meer lekkers, Femke bakte kruudplaetjes en op het 

veldkacheltje werden de overheerlijke pannenkoeken gebakken. 

Trudy zat in Huttendijk te pronken met haar nieuwe muts (keuvel) door 

Femke opgezet. 

Walter van Vliet heeft een mooi verhaal bij Miele vandaan 

over de wasmachine/foodstomer. 

Er bestaat een Museum van Miele in Gutersloh 

(Duitsland). 

Het was te koud om op het terras te zitten voor een kop 

koffie of thee te gebruiken. 

We kunnen terug zien op een geslaagde Levende 

Geschiedenis 
                   Sjanie Klok 

 

Samenwerking met de molen 
Boerenkar naar de Molen en terug. 

Op zaterdag 11 mei was er -net als vorig jaar- een pendeldienst met 

boerenkar tussen De Duinhuisjes en de Molen Oostvoorne. Door het gure 

weer (vrij koud en winderig) waren er minder 

passagiers dan vorig jaar (met een zomerse 

25 graden!), maar toch maakten ongeveer 

een tiental moedige passagiers de rit 

achterop de wagen. We hopen op beter 

weer bij de volgende edities. Die vinden 

plaats op zaterdag 20 juli (samen met de 

Creamarkt) en op zaterdag 14 september (samen met de Open 

Monumentendag).  
Bart Schoonaert 
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Bos en Burchtfair 
Net als vorige jaren waren we op de laatste zaterdag van mei present met 

een kraam op de Bos- en Burchtfair in Oostvoorne. De aanloop was 's 

morgens wat minder, maar tijdens de vroege middag verdwenen de 

regenwolken en brak de zon door. Toen werd het meteen ook een stuk 

gezelliger en drukker. Het was weer een op en top geslaagde happening, 

waarbij veel interesse was voor onze uitgestalde oude werktuigen en 

huishoudartikelen.  
Bart Schoonaert 

 

 

 

 

 

 

Opoe Jaantje en opa Bram 30 mei – Hemelvaartsdag- 
Gelukkig kwam ’s middags het zonnetje na een sombere ochtend (wat het 

weer betreft). 

We kregen bezoek van een groepje mensen in 

(grote)rolstoelen, die helaas de huisje niet in 

konden. 

Opoe Jaantje en opa Bram zijn niet voor één gat 

te vangen en organiseerde een tafel en de 

mensen zaten gezellig rond de tafel in de zon. 

Opoe Jaantje en opa Bram hebben de mensen 

op kostelijke wijze vermaakt. 

Opoe Jaantje haalde de wasmand met kleding te voorschijn en ging van 

alles vertellen over de kleding van vroeger. 

Ook werd er bij één van de gasten een muts opgezet. 

Daar werden door een ondeugende oude man bijzondere opmerkingen 

over gemaakt, zodat iedereen last had van de pijn in de buik van het 

lachen. 

Opa Bram vermaakte de mensen met zijn gezellige accordeon muziek. 

Er was ook een leuke discussie met opa Bram en een van 

de gasten over een pet. 

De lachende opoe Jaantje zei: “Oeps ik krijg er een 

loopneus van”. Waarop de een man zei: “Waar loopt hij 

dan”. 

Nou, toen was het helemaal lachen, gieren, brullen. 

Voor opoe Jaantje en opa Bram kon deze middag niet 

meer stuk. 

Na dit kostelijke vermaak ging opoe Jaantje voorlezen 

voor de aanwezige kinderen. 

 


