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Rockanje, april  2018. 

 

Opening 14 april 2018 

Zaterdag14 april was de officiële opening van het seizoen 2018 met als 

thema: In “blijde” verwachting. 

Onder een uitbundig lentezonnetje genoot iedereen van een kopje koffie 

met beschuit met muisjes. 

De voorzitter a.i. Hans van Lith verwelkomde iedereen. Ook bedankte hij alle 

vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat alles weer netjes in orde was voor 

het nieuwe seizoen. 

Na het openingswoord werd de openingshandeling verricht en dat ging als 

volgt: 

In één van de Duinhuisjes moest een vrouw bevallen, de inderhaast 

opgeroepen dorpsdokter de Kok en een 

attente kraamvrouw Corrie van Velde 

hebben de bevalling tot een goed einde 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

De trotse familieleden Leen en Sjanie 

lagen de baby in de kinderwagen en 

met veel trots lieten ze de baby 

zien aan de aanwezige mensen. 

 

Vrijwilligers en genodigden proosten op de geboorte van de baby en op het 

nieuwe seizoen. 

De beschuit met muisjes sloot overigens naadloos aan bij de tentoonstelling 

‘In “blijde” verwachting’.  

Deze interessante tentoonstelling, gewijd aan de bevalling in vroeger tijden, 

is met grote zorg samengesteld. 

Heel veel dank aan de tentoonstellingscommissie en alle andere vrijwilligers 

die hieraan meegewerkt hebben. 

Er staat een filmpje op YouTube: https://youtu.be/0LrsTDf6_z8 

 

Terras 

De nieuwe beplanting, de moseik en de hortensia’s, rond het terras zijn 

geschonken door Anneke Klok en Hanneke Rosier. 

https://youtu.be/0LrsTDf6_z8
https://youtu.be/0LrsTDf6_z8
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Gidsenbijeenkomst op 5 april 2018 

Tijdens de gidsenbijeenkomst werd er stil gestaan bij de tentoonstelling van 

dit seizoen: in “blijde” verwachting. 

Mevrouw Corrie van Velde was aanwezig om haar ervaringen te delen met 

de aanwezigen. Iedereen kon haar vragen stellen en dan kwamen er bij 

haar weer leuke en minder leuke herinneringen naar boven die ze ons 

vertelde. 

Daarna konden de gidsen de nieuwe tentoonstelling gaan bekijken in huisjes 

Duinzoom. 

 

Algemene Ledenvergadering 9 april 2018 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van 

Edith Schouten. Ze was aftredend en niet herkiesbaar. Ook heeft ze als 

vrijwilliger de Duinhuisjes verlaten. 

Henk van der Houwen is ook afgetreden als secretaris. Gelukkig is Henk nog 

vrijwilliger als coördinator van de vrijdagploeg. 

  

We hebben tijdens de ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen. 

Hans Barendregt die neemt het secretariaat over van Henk van der Houwen 

en 

Bart Schoonaert wordt coördinator werkgroep communicatie. 

 

Leo en Ina van der Nol stoppen met de promotie, Leo blijft wel vrijwilliger in 

de vrijdagploeg. De voorzitter bedankt Leo en Ina voor de vele jaren dat ze 

promotie hebben gemaakt voor de Duinhuisjes, met de kraam op diverse 

evenementen. 

 

Samenwerking met de Biberbunker en de Korenmolen 

Inmiddels zijn we al enkele keren bij elkaar geweest om te proberen of we 

wat gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Zodat we ons kunnen 

presenteren als: “Een daagje uit in Westvoorne”. 

Op de dagen van de samenwerking zal er een passe-partout te koop zijn 

voor € 12,50, kinderen tot 12 jaar zijn gratis op deze dagen. 

Met een passe-partout kan je de 3 historische bezienswaardigheden 

bezoeken:  

- Korenmolen, Molendijk 23, Oostvoorne 

- Biberbunker, Zandweg 83, Oostvoorne 

- De Duinhuisjes , Duinstraat 18, Rockanje 

Bij alle locaties gratis rondleiding en bij de Biberbunker en de Duinhuisjes 

gratis consumptie. Bij de molen zijn er pannenkoeken te verkrijgen. 

Het vervoer naar de locaties is gratis. Er rijdt een tractor met boerenkar die 

ieder uur een rondje maakt. 
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Op het hele uur kunt u opstappen bij de Duinhuisjes, 20 minuten later bij de 

Korenmolen en weer 20 minuten later bij de Biberbunker. 

Op alle locatie is de passe-partout te verkrijgen. Het maakt niet uit welke 

locatie als eerste kiest. Op alle locaties is genoeg parkeergelegenheid.  

De samenwerking is op de volgende data: 

- Zaterdag 12 mei 

- Zaterdag 21 juli 

Alle samenwerkingsdagen beginnen vanaf 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Zaterdag 8 september tijdens Openmonumentendag kunt u voor € 2,50 hop 

on hop off met de boerenkar naar dezelfde historische locaties. Er zijn dan  

geen pass-partouts te koop. 

 

Behang Duinstraat 

Omdat het bedrijf dat het huisje zou voorzien van nieuw behang zich niet 

aan de afspraken heeft gehouden kan helaas huisje Duinstraat nog niet 

worden bezocht door de bezoekers. 

Henk van der Houwen gaat actie ondernemen. 

 

Kom in de kas 7 april 2018 

De vrijwilligers van de Duinhuisjes waren al vroeg aanwezig  bij de Strelitzia 

kwekerij aan de Bollaarsdijk 4a, bij de familie van Marion, om de 

promotiekraam in te richten. 

We hebben veel ouderwetse artikelen van de Duinhuisjes meegenomen om 

op de kraam te leggen. 

We hebben dit jaar net als andere jaren het ouderwets gereedschap 

neergelegd en bovendien nieuw in de promotiekraam allerlei huishoudelijke 

dingen, baby artikelen uit vroeger tijden, handwerken die vroeger op school 

gemaakt werden. Natuurlijk hebben we weer het promotiemateriaal zoals 

folders en de evenementenkalender uitgedeeld. 

Voor de kinderen was er de grabbelton en de nieuwe spelletjes die door 

vrijwilligers gemaakt zijn. Ringwerpspel en hoedje wip er werd veel gebruik 

van gemaakt door de kinderen. 

 

Facebook 

Misschien zijn er veel vrijwilligers die niet op facebook zitten of er niets mee te 

maken willen hebben. Dineke beheert zo goed mogelijk het facebook van 

de Duinhuisjes. 

Daarmee probeert de PR-commissie bekendheid te genereren voor ons 

openluchtmuseum op een zo breed mogelijk manier. 

De Duinhuisjes zijn nu ongeveer 4  jaar actief op facebook, je kan toch zien 

dat er steeds meer mensen de berichten bekijken die geplaatst worden. 

Op facebook worden alle evenementen geplaatst die er zijn in het seizoen. 
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Ook in de wintermaanden is er best wel veel te melden, het museum is wel 

dicht, maar  achter de schermen wordt er heel hard gewerkt door de diverse 

commissies/vrijwilligers om alles weer voor elkaar te krijgen voor het nieuwe 

seizoen.  

 

Promotiekraam 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we met de promotiekraam op zaterdag 23 

juni meedoen aan het Brielse Meer Spektakel. 

Meer informatie over dit spektakel kunt u vinden op 

www.brielsemeerspektakel.nl 

 

Evenementen mei en juni 

• Zondag 6 mei  

Levende Geschiedenis er komt een leermaker die het publiek kan laten 

zien hoe hij riemen en tassen maakt. 

Om 14.30 uur is er een poppenkastvoorstelling 

 

• 10 mei Hemelvaartsdag 

Opoe Jaantje leest graag de kinderen voor uit Piggelmee en Opa Bram 

speelt graag op zijn accordeon, altijd een gezellig sfeertje bij opa en 

opoe. 

 

• 21 mei 2e Pinksterdag 

Deze middag is er een workshop schilderen/tekenen onder leiding van 

Angeline Rosendaal.  

Aan deze workshop kan iedereen  deelnemen, kinderen en volwassenen. 

Iedereen gaat met een mooi werkstuk naar huis. 

De workshop is gratis, u betaalt alleen uw eigen doek. 

 

• 3 juni Levende Geschiedenis en de kapper. 

Deze dag is er een kapper aanwezig die op de ouderwetse manier de 

mannen scheert, heren als u dit wil ervaren hoe dat is,  kom langs en ga 

zitten in de kappersstoel. 

 

• 10 juni Opoe Jaantje 

Ontvangt visite in huisje Huttendijk en leest de kinderen voor. 

 

• 17 juni Minimarkt 

Onze  jaarlijkse minimarkt, verkoop van curiosa en verzamelingen 

bewonderen. 

Voor het eerst dit jaar is er ’s middags een kleedjesmarkt voor de kinderen. 

De kinderen kunnen hun oude speelgoed of andere spullen verkopen. 

De kinderen zijn vanaf 13.00 uur welkom op de kleedjesmarkt 

 

http://www.brielsemeerspektakel.nl/
http://www.brielsemeerspektakel.nl/

