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Rockanje, 5 augustus  2018. 

 

 

Heeft u zich al opgegeven voor 

de jaarlijkse barbecue op vrijdag 24 augustus?? 

 

Het Bestuur van onze Historische Vereniging Westelijk Voorne 

nodigt u als gewaardeerde medewerk(st)er weer uit voor 

deelname aan de jaarlijkse barbecue op het terrein van de 

Duinhuisjes. Uiteraard is uw partner ook van harte welkom.  

Wij vragen voor uw partner wel een bijdrage van € 10,00  

geheel inclusief.  

Deze bijdrage kunt u op de avond zelf aan Ton Abbink betalen. 

  

Vanaf 17.30 uur bent u welkom, de bbq start om 18.00 uur. 

 

Vergeet niet uw bord(je) en bestek mee te nemen.   

 U kunt zich aanmelden tot 15 augustus ivm de voorbereiding van de bbq. 

 

Aanmelden via de mail: penningmeesterhvwv@hotmail.com 

Onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en het aantal personen dat 

deelneemt. 

Als u geen e-mail heeft kunt u zich telefonisch aanmelden op nummer 06-30676344 

 

 

 

Duinhuisjes in de toekomst toegankelijker voor mindervaliden 

 

Omdat er bezoekers zijn waarvoor de toegang tot de huisjes wat lastig is in 

verband met de drempels gaat ons  museum voor stoelgangers en rollators  

binnenkort oprit platen aanbrengen van aluminium. 

Er is een bedrijf benaderd die de opritten gaat leveren.. 

Na overleg met de gemeente Westvoorne, zijn deze bereid hieraan een 

financiële bijdrage te leveren, waar we erg blij mee zijn. 

Niet alleen wij ( de Duinhuisjes) maar zeker ook de gebruikers verheugen zich 

erop, dat het museum toegankelijker wordt voor mindervalide bezoekers. 
Leo Winkelhorst 
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Een woordje van de nieuwe secretaris 
 

Als geboren Oostvoornaar, Kruiningergors 1947, en nog maar kort bij de 

HVWV als vrijwilliger ga ik graag in op het verzoek van Dineke van Hennik een 

woordje te schrijven over mijn aantreden als secretaris bij de HVWV. 

Als zoon van Jan en Corrie Barendregt en kleinzoon van Hannes Barendregt 

en Cor van der Voorde ben ik opgegroeid in Oostvoorne en Hoogvliet. De 

schoolvakanties was ik steevast op het Gors te vinden. 

Ook in de puberjaren ben ik middels vrienden en bekende uit Oostvoorne 

steeds meer betrokken geraakt met de dorps-activiteiten. De dancing van 

Nico van Marion, Café Centraal enz. waren bekende trekpleisters voor de 

toenmalige jeugd. 

Maar je wordt wat ouder, meesttijds verstandiger en je treft dan het meisje 

van je dromen, ik mijn geval Arja Roest. Verloofd, getrouwd en pappa en 

mamma geworden van Eric, 1972. 

Mijn werkende leven heeft zich afgespeeld in Garagebedrijf als monteur, 

Containeroverslag onderneming als monteur en leidinggevende, Machine 

verhuur organisatie als hoofd technische dienst, Handelsonderneming als 

algemeen directeur. Op dit moment ben ik nog actief als adviseur voor MKB-

ondernemingen. 

Door mijn jarenlange lidmaatschap van Rotary Brielle en sinds een jaar ook 

van de Past Rotary ben ik veel meer betrokken geraakt bij de activiteiten in 

onze regio. 

We waren al geruime tijd lid van de HVWV toen plots er in Struinen de oproep 

stond voor secretaris. Ik dacht deze activiteit ken ik niet dus voor mij een 

uitdaging hiermee aan de gang te gaan. 

Na een redelijke inwerkperiode en acceptatie van de algemene 

ledenvergadering was de aanstelling als secretaris een feit. Maar dan kom je 

in aanraking met kreten als, Dunmier, Erfgoedhuis, museum, archief, depot, 

onderhoudsploeg, Maria Rust, Ten U fondswerving en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. 

Kort en goed, al doende leert men, zei men vroeger. 

Maar nu toch even een serieus onderwerp en dat heet Persoonsgegevens 

bescherming. Zoals ik al eerder gememoreerd heb is dit een Europese wet die 

per 25 mei 2018 van kracht is. 

Je kan zeggen dat loopt zo’n vaart niet, eerst maar de grote bedrijven en 

instellingen en dan de voetbalclubs. Maar wat je ziet is dat ook de kleinere 

instellingen zoals de HVWV zich moet beschermen tegen deze wetgeving. 

Dus op je handen blijven zitten help niet en je komt er geen stap mee verder. 

Na de zomerperiode gaat er een brief uit naar alle leden van de HVWV die 

specifiek ingaat op deze wetgeving. Als eerste heeft Dineke van Hennik U als 

vrijwilliger de toestemmingsverklaring gestuurd en ik heb er nu 50 van de 131 

retour ontvangen waarop uw keus is vermeld. Wanneer ik dit compleet heb 

zal ik dit overdragen aan de Leden en Vrijwilligers administratie. 

Ik dank U voor het lezen en Dineke voor de geboden mogelijkheid.  

Mogelijk tot een volgende keer. 
Secretaris Hans Barendregt 
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Streekwarenmarkt zaterdag 11 augustus 2018 

 

Vanaf 11.00 uur t/m tot 16.30 uur is er weer de jaarlijkse streekwarenmarkt met 

een diversiteit aan producten. 

Er worden diverse verse en geweckte waren verkocht, eigengemaakte 

advocaat, honing van eigen bijen, boerenkaas, biologische groenten, 

molenaarsproducten en nog veel meer. 

Kom gezellig uw inkopen doen tijdens de streekwarenmarkt op ons mooie 

terrein, waar je gezellig een kopje koffie kan drinken met een heerlijk 

duinhuiskoekje. Ook zijn die heerlijke duinhuiskoekjes te koop in ’t Dunhus. 

De toegang is gratis. Wij hopen dat u langs komt op deze dag. 

 

Optreden “Risoluto” zondag 12 augustus 2018 

 

Tussen 13.30 – 14.00 uur begint het optreden van de accordeonclub 

“Risoluto” uit Rockanje. 

De middag eindigt om 16.30 uur. 

Risoluto speelt voor een ieder wat wils, bekende liedjes, -melodieën en -

meezingers. 

Als je zin hebt, zing dan mee!! 

Toegangsprijzen volwassenen € 3,00, kinderen tot 12 jaar € 1,50, kinderen tot 4 

jaar gratis. Leden gratis toegang. 

 

Opoe Jaantje en opa Bram 19 augustus 2018 

Opoe Jaantje is vandaag druk bezig om haar huisje “Huttendijk” op orde te 

brengen maar liever leest ze voor aan de kinderen uit haar lievelingsboek 

Piggelmee.  

Opa Bram is ook weer thuis en speelt op zijn accordeon. 

 

Even een Terugblik 

 

Bezoek aan de Leemgaarde 19 juli 2018 

 

Voor deze avond waren De Duinhuisjes door de stichting 

LASSO gevraagd om iets te doen in het voorprogramma van 

het muzikaal optreden van Scherzando. 

Gelukkig waren Opoe Jaantje en Opa Bram bereid om naar 

de Leemgaarde te gaan. Dat kwam goed uit, want ze 

waren op zoek naar een appartement in de Leemgaarde, in 

Oostvoorne. 

Ze kwamen met al hun bezittingen naar de Leemgaarde om 

te kijken of er voor hun ook een appartementje beschikbaar was. 

De bezittingen waren de accordeon van opa Bram en opoe Jaantje had 

een koffertje met voor elk één verschoning. De koffer werd geopend en opoe 

Jaantje liet enkele kledingstukken zien die tot hun bezittingen horen. 
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De aanwezigen vonden het wel leuk als opa Bram en Opoe Jaantje in de 

Leemgaarde kwamen wonen. 

Opoe vroeg of er ook een plek was voor de geit, oeps!! 

Die moet dan op het balkon zei een enthousiaste aanwezige. Oh nee! 

Dat gaat niet gebeuren. 

Opa Bram en Opoe Jaantje besloten toch maar weer terug te gaan naar de 

duinen om heerlijk in hun eigen bedstee te slapen en daar kan de geit heerlijk 

in het weitje lopen. 

Tot slot speelde opa Bram nog een deuntje op de accordeon en daarna 

vertrokken ze naar hun duindorp `de Duinhuisjes` 

Na het vertrek van opoe Jaantje en opa Bram is er een leuk filmpje van de 

activiteiten bij de Duinhuisjes gedraaid. Deze film is gemaakt door Roel van 

Deursen. 

Daarna konden de aanwezigen genieten van de mooie muziek van 

Scherzando. 

 

Creamarkt en de historische rondrit door Westvoorne 21 juli 2018 

 

Ook vandaag was het mooi weer zoals we dat de laatste weken gewend zijn. 

Wat hebben we een gezellige dag gehad bij de Duinhuisjes. De aankleding 

van het terrein met de  tenten en fijn dat er van die mooie grote bomen 

staan die de standhouders en de bezoekers enige schaduw gaven. 

We hebben 435 mensen mogen ontvangen op ons museumterrein. Ook 

waren er veel belangstellenden voor de historische rondrit met de tractor, die 

de bezoekers naar de Duinhuisjes, Molen en Biberbunker bracht. 

We hebben vele positieve reacties ontvangen van de bezoekers. 

Fijn dat de standhouders met hun mooie producten bij ons wilde staan. 

Ook waren we blij met de Alpaca’s die met hun 

aandoenlijke blik de bezoekers aankeken.  

De standhouders waren tevreden met de 

aandacht/verkoop van hun creatieve producten. 

Wij bedanken alle vrijwilligers van de Duinhuisjes die deze 

dag weer tot een succes gemaakt hebben.  

 

De Boerenboeldag op 28 juli 

Dit evenement werd weer goed bezocht door mensen die veel belangstelling 

hadden voor de authentiek spullen. 

Veilingmeester Herman Zoetemeijer bracht de 

spullen uit grootmoeders tijd weer op zijn eigen wijze 

aan de man. 

O wee, wapper niet met je blaadje om een vlieg of 

mug weg te jagen want dan heb je een bod aan je 

broek hangen.De opbrengst van de Boerenboeldag 

komt geheel ten goede aan de Duinhuisjes. We 

kunnen terug kijken op een gezellige middag. 
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Kindermiddagen 25 juli en 1 augustus 2018 

 

Als deze Dûnmier uitkomt hebben we al twee kindermiddagen achter de rug. 

Beide middagen zijn druk bezocht. De kinderen met (groot)ouders en de 

kinderen van de BSO’s hadden het ontzettend naar 

hun zin met alle activiteiten die er dit seizoen 

georganiseerd worden op de 

kindermiddagen. 

Ook dhr Poldervaart was aanwezig om 

de kinderen  kennis te laten maken 

met het glas graveren.  

Ook de poppenkast, oud-Hollandse 

spelletjes, knutselen  vinden de kinderen leuk en natuurlijk  de 

geit melken. 

De volgende kindermiddagen zijn op 8, 15 en 22 augustus. 

 

Levende Geschiedenis 1 juli en 5 augustus 

 

Het waren weer sfeervolle dagen tijdens levende 

geschiedenis. 

Op zondag 1 juli werden de voorbereiden getroffen 

voor het maken van zuurkool. De kolen werden met 

de schaafplank geschaafd op de  ouderwetse 

manier, daarna gezouten en eventueel kruiden 

toegevoegd. 

 

Op zondag 5 augustus werd de zuurkool tijdens levende geschiedenis 

verkocht. Men kon het kopen in weckpotjes en los uit het vat. 

Ook waren er heerlijke zure bommen te koop. 

De bezoekers konden de oude slagers- 

attributen en foto’s bekijken van de vroegere 

slager. 

Slager van der Waal was aanwezig om de  

belangstellenden uitleg te geven waar al die 

attributen voor gebruikt werden en hoe het er 

vroeger aan toe ging in de slagerij. 

 

Ook waren de dames 

aanwezig die elke levende 

geschiedenis komen 

breien. 


