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Rockanje, juni 2018. 

 

 

Barbecue vrijdag 24 augustus 2018. 
 

Het Bestuur van onze Historische Vereniging Westelijk Voorne nodigt u als 

gewaardeerde medewerker en/of medewerkster 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 p.p 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. 

  

  

  Proost ….!                   

      

  

 

 

Onze slagersfamilie van der Waal verzorgt als 

vanouds weer de over heerlijke barbecue met 

alles erop en eraan. 

  

  

 

 

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

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

 

U kunt zich aanmelden via de mail: penningmeesterhvwv@hotmail.com 

Vermeld bij aanmelding 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 

 

  

Wij hopen u te zien op vrijdag 24 augustus. 
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Nieuwe Vrijwilligers 
 

We zijn blij met de aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers tw: 

• Gidsen: 

- Sonja Hoogeveen                              

- Corinne Urlings-van Hulst 

• Beheer/vrijdagploeg: 

- Jan Vermeulen 

• Schoonmaakploeg 

- Jolanda Kraaijenhof 

• Kindermiddagen:    

- Pia Barendrecht  

- Gerda Hoogenboom 

- Anneke Prins 

- Wilma de Ruiter  

- Eline Vis 

• Schminken tijdens de kindermiddagen wordt verzorgd door Sophia Rijsterborgh. 

 

 

Privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze wetgeving heeft ook impact op de 

Historische Vereniging Westelijk Voorne. 

Bijgaand bij deze Dunmier sturen we u de Privacy wetgeving (GDPR / AVG) en de 

Toestemmingsverklaring. 

Als u de toestemmingsverklaring in vult en akkoord gaat met het gebruik van die 

gegevens door de Historische Vereniging Westelijk Voorne. 

Wij vragen u daar even aandacht aan te besteden zodat wij de juiste gegevens in ons 

systeem hebben en tevens uw verklaring van geen bezwaar. 

U kunt uw ondertekende toestemmingsverklaring sturen naar:  

• secretariaat.hvwv@live.nl of 

• Opsturen per post naar HVWV, Postbus 400, 3233 ZJ Oostvoorne 

 

 

Evenementen in de maand juli 
 

Levende Geschiedenis, zuurkool maken 1 juli 

We hopen dat het zondag1 juli ook nog mooi weer is tijdens de Levende 

Geschiedenis. 

Er wordt dan als extra attractie op ouderwetse wijze zuurkool gemaakt. 

 

Opoe Jaantje 7 juli 

Een uitgeruste Opoe Jaantje, net terug van vakantie, heeft er weer zin om de hele 

middag aanwezig te zijn  in huisje Huttendijk om haar visite te ontvangen. 

Ze hoopt ook dat er kinderen komen dan kan ze voorlezen uit haar favoriete boek 

van Piggelmee. 
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Creamarkt 21 juli 

De evenementencommissie is heel blij met de vele aanmeldingen voor de 

creamarkt. 

We hebben 20 deelnemers voor de creamarkt. Er is zelfs een reservelijst. 

Ook zijn we blij met de verscheidenheid aan creaties en creatieve activiteiten. 

Toegang is gratis. 

 

Kindermiddag 25 juli 

Er is weer van alles te doen voor de kinderen oudhollandse kinderspelen voor alle 

leeftijden, zoals hoepelen, stokpaardje spelen, op stelten lopen, sjoelen, knutselen en 

nog veel meer. De kinderen kunnen ook de geit melken als ze dat willen. 

Om 14.30 uur is er een  poppenkastvoorstelling. 

Kinderen kunnen zich verkleden als Ot en Sien. 

 

Boerenboeldag 28 juli 

Er wordt al weken gewerkt om alle spullen voor de Boerenboeldag bij elkaar te 

zoeken en op lijsten te noteren. We hebben tot heden 70 kavels (artikelen) onder de 

hamer. We zijn heel blij dat de Boerenboeldag weer geleid wordt door 

veilingmeester Herman Zoetemeijer. 

 

Bezoek aan Leemgaarde 19 juli 2018 
Wij zijn benaderd door de Stichting LASSO (Leemgaarde Activiteiten Stichting Samen in 

Oostvoorne). 

De stichting verzorgd elke maand een avond van 19.30-21.30 uur in de Leemgaarde. 

Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor alle bewoners van Oostvoorne. 

Nu zijn wij gevraagd om het voorprogramma te verzorgen voor deze avond. 

In het voorprogramma zullen Opoe Jaantje en Opa Bram het publiek vermaken met de 

oude verhalen over de Duinhuisjes. Opa Bram laat iedereen genieten van zijn deuntjes 

op de accordeon. Ook zal er een filmpje gepresenteerd worden wat er zoal te beleven 

valt bij de Duinhuisjes. 

Daarna geven de musici van de stichting Muziek in Huis een concert. 

 

Even terugblikken 
 

Workshop Schilderen. (21 mei 2018) 
Voor de tweede keer werd er een workshop schilderen georganiseerd. 

De PR-commissie verzorgde de reclame op facebook en website, er volgde 

aanmeldingen en we konden beginnen. 

De toeloop 's middags was echter zo groot, dat alle jampotten voor water, penselen, 

potloden, ezels op waren! Dan maar improviseren. 

Overal zochten we banken, stoelen, stoven en lege 

blikken. Iedereen was enthousiast en gezellig bezig. 

Er was naast het vrij schilderen ook een model in 

klederdracht, Anneke Klok aanwezig en er was een tafel 

met prachtige kruiken gemaakt voor het stilleven. 

De jeugd was bezig met een abstract werk, de waslijn 

en het kabouterhuis. Kortom: Voor ieder wat wils! 

Met zo'n succes gaan we volgende Tweede Pinksterdag weer van start. 

Tot ziens alvast! Joke Winkelhorst 
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Bridgedrive bij de Duinhuisjes 26 mei     
Op zaterdag 26 mei was er een bridgedrive op Voorne, waarbij 

vanaf 10 uur tot 16 uur elk uur twee groepen in ‘t Dunhus een 

half uur kaart speelden. Elk uur wisselden de groepen van 

locatie. De opbrengst was voor de actie kinderwens. 

De betreffende organisatie van de Lions uit Brielle kreeg van ons meteen onze 

medewerking om ‘t Dunhus als speellocatie in het fietsschema op te nemen. 

De gebruikte consumpties werden vergoed en de lunch hadden ze zelf geregeld. 
 

De dag verliep succesvol en resulteerde in een opbrengst van ruim € 600,- voor het 

goede doel en leverde voor onze vereniging twee nieuwe leden op. 
Leo Winkelhorst 

 

SBO Bernissesteyn - Excursie 7 juni 
Na het bezoek van 7 juni van de SBO vanuit Bernissesteyn kregen we een vriendelijke 

brief toegestuurd met lovende woorden over het bezoek aan de Duinhuisjes. 

 
Even over tienen vertrokken we vanaf Bernissesteyn. 

Langs polderwegen ging het op Hellevoetsluis aan en via een sluipweggetje naar Rockanje; ook 

daar sluip-door, kruip-door: op naar de Duinhuisjes. 

Eerst aan de koffie-met-een-koekje, ook nog een tweede bakkie (zonder koekje). 

Daarna werden we in twee groepjes verdeeld: de rolstoelster en haar begeleidster kregen een 

aparte gids, omdat de Duinhuisjes niet rolstoeltoegankelijk zijn. 

Ook omdat wij Slandenaren al aardig op leeftijd zijn, waren er heel veel herkenningspunten in 

de verhalen van de gidsen; wij brachten bij wijze van spreken ook zelf onze eigen 

geschiedenissen al mee. Heel leuk. 

Eén bijzonderheid: enkele dames kregen “de hoofdversiering met gouden oorijzers”op, de 

dracht van héél lang geleden. 

Bij “de Meidoorn”gingen we lunchen. Ook daar genoot iedereen van. 

Daarna weer in de bus op weg naar huis. Het was weer een gevarieerde route langs het Brielse 

Meer en tenslotte nog door de Geervlietse polder. 

Leuk uitje, leuke gasten, mooi weer en interessant. 

 

Mini- en Kleedjesmarkt 17 juni 
’s Morgens was het een beetje bewolkt gelukkig is het op een enkel druppeltje na 

droog gebleven.  

Het was een hele gezellige dag op het terrein van de 

Duinhuisjes. 

Gezellig ingerichte kramen met verzamelingen en een diversiteit 

aan brocante en mooi Pools aardewerk. 

Het was een dag voor jong en oud. 

De kleedjesmarkt bracht veel levendigheid 

op het terrein door het groot aantal 

kinderen die probeerde hun spulletjes te verkopen. 

360 bezoekers hebben genoten van deze gezellige dag. 
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Streekwarenmarkt 11 augustus 2018 

 
Voor de streekwarenmarkt zoeken wij nog enkele deelnemers die met 

streekproducten of gerelateerde streekproducten bij ons op de Streekwarenmarkt 

willen komen staan. 

Voor aanmelding of inlichtingen kunt u contact opnemen met 

Bouwie Schipper, e-mail: gerritenbouwie@gmail.com 

of mob. 06-20816293 

 

       

 

Oproep 

 
Voor de evenementen laten wij flyers drukken om een groter publiek te bereiken. 

Wij zijn op zoek naar iemand die in Brielle 3 á 4 keer per seizoen 10  flyers wil 

verspreiden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouwie Schipper 

Tel.no. 06-20 81 62 93 

of per 

e-mail: gerritenbouwie@gmail.com 
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