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Rockanje, 10 augustus  2019. 

Overlijden Jan Barendrecht 
 

Onze vrijwilliger Jan Barendrecht is overleden 

op 12 juli 2019 

 

De leegte zonder jou 

tijdens Levende Geschiedenis 

De leegte zonder jou 

zal er altijd zijn op de 1e zondag van de maand 

Maar vele goede herinneringen 

blijven bestaan 

We zullen je missen Jan. 

 

Wij wensen Pia, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote 

verlies. 
 

Heeft u zich al opgegeven voor 

de jaarlijkse barbecue op vrijdag 30 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 ivm de voorbereiding van de bbq tot 15 augustus. 

 

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 

 

 

mailto:penningmeesterhvwv@hotmail.com
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Nieuwe vrijwilligsters 
• Arja Barendregt uit Oostvoorne. 

Arja wilde ook graag wat vrijwilligerswerk doen bij 

de Duinhuisjes. 

Dit seizoen heeft Arja meegeholpen met de evenementencommissie 

en ze heeft aangegeven dat ze dat leuk vindt om te doen. 

• Trees Kaffa uit Hellevoetsluis. 

Trees is tijdens de levende geschiedenis meegekomen om te breien 

omdat er enkele afwezig waren. Ze vond het zo leuk dat ze zich 

opgegeven hebt voor Levende Geschiedenis. 

 

Felicitaties 
Wij feliciteren Annie en Jan Konijnendijk met hun 65 jarig 

huwelijk. 

We hopen dat Jan nog heel lang op vrijdagochtend voor de 

koffie zorgt. Annie, we hopen je nog heel vaak te zien tijdens 

de activiteiten bij de Duinhuisjes. 

 

Gidsenuitje 
vrijdag 20 september willen we een gidsenuitje organiseren naar de Burcht 

in Oostvoorne aanvang 14.00 uur. Verzamelen bij de Hofwei.  

We krijgen daar een rondleiding van Maaike Schalij, de rondleiding duurt 

ongeveer anderhalf uur. Er zijn 

geen kosten verbonden aan 

deze rondleiding. 

Na afloop krijgt u koffie of thee 

met iets lekkers. 

Het hangt af van de grote van 

de groep waar we na afloop de 

koffie gaan gebruiken. 

Daarom is het noodzakelijk om u 

op te geven voor dit uitje. 

 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Bouwie Schipper tel. 06-20816293 of via email 

gerritenbouwie@gmail.com 
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Nieuw!!!! 
De Dunmier, het goed gelezen lijfblad van de vrijwilligers, probeert 

iedereen op de hoogte te houden van alles wat er omgaat bij de 

Duinhuisjes. 

Hoe beter we weten wat er speelt en weten wat ieders (werkgroep) 

bijdrage is, des te beter kunnen we zelf meedoen. 

En hoe beter we begrijpen hoe zaken zijn geregeld en waarom, des te 

meer respect we krijgen voor elkaars werk. 

Om dit te bereiken starten wij een nieuwe rubriek “We geven de pen door 

aan……..” 

Wij willen graag dat de werkgroepen eens per paar, of zo vaak als nodig, 

een stukje schrijven voor de Dunmier over hun werkzaamheden en alles 

waarvan zij vinden dat leuk voor hun collega’s  is om te weten.  

 

                                       We geven de pen door aan:  
 

Werkgroep Collectie beheer en onderzoek. 

Het maakt niet uit wie het schrijft van de werkgroep, je 

kunt ook met elkaar een stukje schrijven. 

De eerstvolgende editie van de Dunmier  verschijnt in 

oktober. Copy inleveren voor 5 oktober aan dineke.van.hennik@gmail.com 

 

 

Wij kijken uit naar de eerste column: “We geven de pen door aan…….” 

 

Winkeltje 
Na een moeilijk jaar voor de bijenvolken hebben wij 

nu toch heerlijke potten honing kunnen 

bemachtigen, zodat we in ons winkeltje weer heerlijke 

honing te koop hebben. 

Wie produceerde de honing die nu in ons winkeltje 

staat? 

Even voorstellen: Johan de Vries (72) is een echte 

man van Vierpolders. Hij is er geboren en getogen en woont aan de 

Prinsenweg, in de woning die ooit zijn ouders toebehoorde. Zijn vader hield 

bijen om de volken te verhuren aan tuinderijen voor bestuiving van 

gewassen in de kassen, zoals bij meloenen, perziken en pruimen. Als 

dertienjarig jochie nam Johan de zorg voor de bijen van zijn vader over. 

Het was het begin van een inmiddels bijna zestigjarig imkerschap. 
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Het verhuren van bijenvolken voor de bestuiving gebeurt al lang niet meer 

in deze regio. Tegenwoordig draait het meer om het verzamelen van 

honing.  

Johan is één van de ongeveer dertig imkers in Nederland. Hij houdt niet 

alleen bijen met alles wat er bij komt kijken, hij is ook een gewaardeerde 

koninginnenteler van zijn geliefde honingbij, de Carnica. Jaarlijks laat hij 

zo’n vijftig koninginnen het levenslicht zien om ze vervolgens op Vlieland of 

het Duitse waddeneiland Wangerooge te laten bevruchten. De 

Vierpolderse imker gaat aan de slag met eendagslarven, broedstoven en 

transportkastjes om uiteindelijk uit te komen bij nieuwe volwaardige volken. 

Het jaar erop herhaalt dat proces zich. 

In Nederland zijn er misschien wel driehonderd soorten bijen, maar slechts 

twee of drie soorten honingbijen. Johan heeft zich gespecialiseerd in de 

Carnica bij. Het diertje komt uit de bergen 

van Oostenrijk. 

Dat hij bij de Carnica uit 

kwam, is niet zomaar. De zwarte bij die in 

Nederland thuishoort, is verbasterd. Ooit 

waren er, kort na de oorlog, te weinig bijen. 

Toen werd de Italiaanse bij geïmporteerd. 

De kruising resulteerde in een bastaardbij die 

zeer agressief kan zijn. Deze hoort in een 

dichtbevolkt land als Nederland eigenlijk niet meer thuis. De Carnica is 

vriendelijk, steekt niet en zal zich niet agressief gedragen.  

Op dit moment heeft hij zo’n vijfentwintig volken. Een volk telt maximaal 

zo’n 80.000 bijen. Of hij hier nog lang meer door gaat? “Zo lang als ik het 

lichamelijk kan opbrengen en dat is wat mij betreft nog jaren,” antwoordt 

hij. (Naar een artikel uit “Briellenaer” - juli 2019) 

 

Overleden oud vrijwilligster Gerarda Anna Klok. 
In de gezegende leeftijd van 94 jr. 

 
 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte 

in deze moeilijke periode. 
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Evenementen de komende maanden 
 

Kindermiddagen van 13.30 – 16.30 uur 
14 augustus 

21 augustus 

28 augustus 

Voor de kinderen is er om 14.30 uur een poppenkastvoorstelling. 
 

Opoe Jaantje 
Zondag 18 augustus 

 

Barbecue 
Vrijdag 30 augustus 

 

Levende Geschiedenis  
1 september 

 

Open Monumentendag vanaf 10.00 uur 
14 september 

 

Laatste openingsdag 
29 september 

 

Terugblik  
Levende Geschiedenis 

Zondag 7 juli 

Het was weer een gezellige middag met het 

clubje naald en draad, bestaande uit; Trudie 

(kantklossen), Annemiek (kunstbreien), 

Gonny (sokken breien) en Corrie (gewoon 

breien), zowel met de breipennen als ook 

breien met  de rondbreimachine (Fred), deze 

machine is bijna 100 jaar oud en werkt nog 

perfect. 

Maartje met haar spinnenwiel was er niet bij, zij was met vakantie. 

Het was niet erg druk maar we hebben toch veel gesproken met de 

bezoekers die erg geïnteresseerd waren in de breikunst. 

Ook werden er veel foto's gemaakt van de breisters in klederdracht die 

gezellig op een bankje zaten te breien en natuurlijk lekker kletsen met 

elkaar. De pers was ook aanwezig, dus komen we misschien wel in de 

plaatselijke krant. Tussendoor werden we getrakteerd op een lekker kopje 

koffie of thee met een heerlijk stukje cake, nog warm uit de wonderpan, 

die een uurtje op een oliestelletje had staan bakken.   
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Het was weer een geslaagde middag met gezellige mensen en redelijk 

weer met wat wolken en zon, niet al te warm in de schaduw, er waaide 

een frisse wind maar het was droog. 
Fred Frumau (sokkenbreier) 

 

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

In deze droge periode zijn er soms dagen met flinke regenbuien. Dat 

gebeurde uitgerekend op 20 juli tijdens de creamarkt. 

’s Morgens vroeg begon het te onweren en vielen er al fikse buien. Ook 

werd code geel  voorspeld in het westen van het land. 

Er werden diverse sites geraadpleegd voor de weersvoorspellingen en 

allen voorspelden toch dat het van 12.00 – 15.00 uur droog zou zijn. 

We kregen twee afmeldingen van kraamhouders en ook waren er een 

aantal die gebeld hadden of het nog wel door ging. Na rijp beraad is toch 

besloten om de creamarkt door te laten gaan. 

We waren heel blij dat verder alle kraamhouders gewoon zijn gekomen 

ondanks het weer. 

’s Morgens was het erg rustig. ’s Middag werd het droog en kwam zelfs af 

en toe de zon. De toeschouwers kwamen daarna ook binnen druppelen 

en langzamerhand was er een prettige sfeer en belangstelling voor de 

kramen. 

We hebben toch nog 220 bezoekers mogen ontvangen. Alle 100 lootjes 

waren verkocht en er is een leuk bedrag ontvangen in de pot van de 

vrijwillige bijdrage. 

Helaas waren er geen gegadigden voor de rondrit met de boerenkar. 

We kunnen ondanks alles spreken van een gezellige creamarkt. De 

kraamhouders waren tevreden over de verkoop. 

Zondagochtend om 13.00 uur waren er weer veel vrijwilligers om de tenten, 

tafels en de banken op te ruimen. 

Iedereen bedankt die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan deze dag. 
De evenementencommissie 

 

Boerenboeldag 
Zaterdag 27 juli  

De Boerenboeldag is zeer goed verlopen, we 

waren weer blij met onze veilingmeester Herman 

Zoetemeijer die de 70 kavels weer aan de man 

heeft gebracht. Heel wat bezoekers gingen weer 

blij naar huis met de nieuwe aankopen. Het heeft 

rond € 1.300,- opgebracht voor het onderhoud 

aan de Duinhuisjes waar we heel blij mee zijn. 
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Kindermiddagen 
Woensdag 31 juli en woensdag 7 augustus 

Was het de eerste kindermiddag slecht weer en daarom rustig, hadden we 

toch bijna 80 bezoekers. (77 in totaal). Ondanks de regen wisten de 

bezoekers de weg naar de Duinhuisjes te vinden, waar nu de spelletjes 

naar binnen waren verplaatst. Het was sfeervol en gezellig. 

De tweede woensdag was het waanzinnig druk. 

Maar liefst ruim 140 bezoekers telden we. We kregen de pannenkoeken en 

limonade niet aangesleept. 

Bij de poppenkast was het zo druk, dat mensen kwamen vragen om een 

tweede uitvoering, omdat ze iets te laat waren en er niet meer bij konden.  

De poppenkast werd zoals vroeger binnen in de schuur van het Kreekpad 

gespeeld. Een groot succes. 

Er waren kinderen bij die al voor de 2e keer hetzelfde hadden gezien. Ik 

denk dat het snoepje ook erg lekker is dat uitgedeeld wordt. 

Om 16.45 uur moest een moeder nog haar kind vangen die nog niet naar 

huis wilde. 

Opvallend was, dat we veel complimenten kregen, dat het zo mooi, rustig 

en gezellig was. Dit hadden ze nog nooit gezien!! 

Een mooie opsteker voor ons! Ben nu al benieuwd naar de volgende 

woensdag. 

De medewerkers van de kindermiddagen. 
Joke Winkelhorst 

 

 

Streekwarenmarkt 
Zaterdag 10 augustus 

Er werd heel veel wind voorspeld voor zaterdag 10 

augustus, wel droog. 

Omdat de locatie van de Duinhuisjes heerlijk 

beschut ligt hebben we er niet eens over 

nagedacht om het evenement af te lasten. 

De wind suisde heel de dag wel om de oren en de 

blaadjes van de bomen maakten een gezellige 

knus geluid. Ook werden we verblijd door de zon die ook nog vrolijk heeft 

geschenen. 

We hebben 412 bezoekers mogen ontvangen, het was een leuke dag met 

veel  gezellige bezoekers. 

De kraamhouders waren ontzettend tevreden over de ontspannen sfeer en 

de leuke locatie. Ook waren ze tevreden over hun verkopen en ze willen 

allemaal volgend jaar weer terug komen. 

De loterij is ook heel goed verlopen er waren leuke prijzen, de hoofdprijs 

was een groente/fruitmand van de groentewinkel Sjoukes. 
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Verder zat er een leuk bedrag in de pot “Entree vrij, met donatie zijn we 

blij”. 

Het was een top dag!! 

Na afloop kwamen de mannen weer opdagen om de tenten af te breken 

en alles weer klaar te zetten voor het volgende evenement op zondag 11 

augustus en wel het optreden van “Risoluto”. 

 

 

 
 

 


