DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, 15 mei 2018.

Huisje Duinstraat is aankomend weekend open
Vanaf zaterdag 19 mei is huisje Duinstraat te bezichtigen, met dank aan de vrijwilligers.
Er is opnieuw behangen in huisje Duinstraat:
Het behang in de kamer van Duinstraat 18 begon de afgelopen jaren steeds meer
plekken van slijtage te vertonen inclusief de ondergrond (jute) waarop het geplakt was.
Begin 2017 is besloten om het behang te vernieuwen. Dit hield dus ook in dat het oude
jute waarop het behang geplakt was ook vernieuwd diende te worden.
Na het seizoen 2017 zijn behang en jute verwijderd. Het
houten raamwerk waarop het oude jute met kleine
nageltjes/spijkertjes bevestigd was is voor zover mogelijk
spijkervrij gemaakt. Het spijkervrij maken was een heidense
klus o.a. ook dat bij eerdere vernieuwing van de
bespanning oude spijkertjes zijn blijven zitten.
Bij het verwijderen van het behang kwamen oude lokale
kranten tevoorschijn die gebruikt waren als grondpapier op
het jute. Bij sommige vrijwilligers leefde oude herinneringen
op van Rockanje in vroeger tijden.
Waarom een bespanning van jute of linnen over een houten raamwerk?
De buitenmuur bestaat uit een half stenen muur, bij optrekkend vocht of regendoorslag is dit direct zichtbaar aan de binnenkant van de muur. Om het comfort in de
woonkamer te verbeteren werd aan de binnenzijde van de muur met houten latten
een raamwerk aangebracht.
De benaming is betengelen, dus zoals hierboven vermeld het aanbrengen van een
houten raamwerk.
Normaal gesproken behoort de tussenruimte van de
verticale tengellatten 35 à 40 cm te zijn, echter in huisje
Duinstaat is deze maat niet aangehouden, mogelijke
oorzaak een hogere prijs. Ook behoren horizontale
tengellatten aangebracht te worden. Bij de verticale
tengellatten dienen die een ruimte te hebben van een 2
cm i.v.m. ventilatie. De tussenruimte bij de verticale
tengellatten dient ongeveer een 90 cm te zijn afhankelijk van de hoogte van de
kamer. Ook deze maten zijn niet aangehouden. Bovendien behoren in de
bespanning/behang voor ventilatie verschillende openingen te zijn met een diameter
van 2 cm.
De bespanning kan men met verschillende materialen aanbrengen. Het oude behang
in Duinstraat 18 was aangebracht op jute. Daar de draad van jute niet regelmatig is
geeft dit een ondergrond die niet echt vlak is. Daar de hedendaagse productie van
behang een behangsoort geeft die glad is, is besloten om heel linnen te gebruiken, ook
speelde de duurzaamheid mee. Het linnen, na bespanning en het direct aanbrengen
van grondpapier, geeft een redelijk vlakke ondergrond.
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Ter informatie, soorten bespanningsstof zijn:
a) heel linnen
b) half linnen / half jute
c) jute
d) half jute / half rayon (kunstzijde)
e) half jute / half katoen
f) half rayon / half katoen
Afgelopen najaar is uitgezocht welk bedrijf de bespanning kon doen inclusief
aanbrengen van grondpapier. Al gauw bleek dat de hedendaagse
behangbedrijven/schildersbedrijven geen vaardigheid meer hadden in het
aanbrengen van bespanning en grondpapier. Via de website van “OnderhoudNL
Restauratieschilders” zijn verschillende bedrijven gevonden en hiervan was 1 bedrijf
gevestigd in Rotterdam. Dit bedrijf heeft de bespanning gedaan en het grondpapier
aangebracht.
Het aanbrengen van het behang is gedaan door onze
vrijwilligers. De gekozen soort behang heeft een
bloemmotief. Bij een motief/medaillon dient men dus
rekening te houden met een overlap opdat het motief
van bloemen of medaillon op de banen aan elkaar
grenzend in elkaar overgaan. De kleurstelling van het
behang komt overeen met de kleurstelling van het
houtwerk in de kamer.
Door een goede samenwerking tussen de schoonmaak-, vrijdagploeg en enkele
vrijwilligers is een mooi resultaat neergezet waar de historische vereniging weer voor
jaren profijt van zal hebben.
Coördinator vrijdagploeg

Filmpje op de website en een artikel in Landleven
Er is op 11 april jl een filmpje opgenomen door
Landleven, met Alie Moree die stevige reclame voor
ons museum en Westvoorne heeft gemaakt.
Vanaf 18 mei zal het filmpje op de website van
Landleven staan.
Het blad verstuurt dan ook een nieuwsbrief waar het
filmpje (waarschijnlijk) in genoemd staat.
Vorig jaar op 23 mei is er een journalist en een
fotograaf geweest die Alie Moree en Bouwen
Torreman hebben geïnterviewd. Het artikel over de
Duinhuisjes komt in het juninummer van Landleven dat
verschijnt op 22 mei (24 mei in de winkel).
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Workshop Schilderen en tekenen 21 mei
2e Pinksterdag vanaf 13.30 – 16.30 uur is er een workshop schilderen en tekenen bij de
Duinhuisjes.
Vorig jaar hebben we de schilder- en
tekenworkshop voor de eerste keer
georganiseerd en met succes. De
deelnemers waren erg enthousiast.
Dat is een reden om het dit jaar weer te
organiseren.
Wij hopen dat het een gezellige, creatieve
middag zal worden voor jong en oud.
Ook hopen we dat er kinderen
deelnemen aan de workshop.
Iedereen gaat met een mooi werkstuk
naar huis.
Voor ezels. verf, kwasten e.d. wordt gezorgd.
U hoeft alleen uw eigen doek te betalen á € 2,--.
We hopen u te verwelkomen op maandag 21 mei as.

Nieuwe vrijwilliger
Mevrouw Sonja Hoogeveen uit Hellevoetsluis heeft zich aangemeld als vrijwilligster.
Sonja wil gaan gidsen, daar zijn we heel blij mee.

Groepsbezoeken en Schoolbezoeken
Tot op heden hebben zich 16 groepen aangemeld en 7 schoolgroepen.

Bos- en Burchtfair 26 mei
We gaan weer deelnemen aan de Bos- en Burchtfair met de promotiekraam.
In de kraam zullen allemaal oude gereedschappen te zien zijn. Frits
Hoogenboom staat in de kraam om de belangstellenden er van alles over te
vertellen samen met Leo Winkelhorst.
Ook staat er bij de kraam weer een grabbelton voor de kinderen.

Minimarkt 17 juni
Voor de Minimarkt op zondag 17 juni hebben tot op heden 18 deelnemers zich
aangemeld en 4 kinderen hebben zich al aangemeld voor de kleedjesmarkt.
Op alle scholen en BSO’s van Voorne-Putten en Rozenburg worden flyers gebracht van
de kleedjesmarkt en van de kindermiddagen.
Zodat ouders/grootouders het kunnen lezen wat er allemaal te doen is voor de
kinderen bij de Duinhuisjes.
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Kindermiddagen
Voor het eerst gaan we dit jaar van start met 5 woensdagmiddagen voor de kinderen.
We starten tijdens de zomervakantie.
De eerste dag is 25 juli.
Daarna 1, 8, 15 en 22 augustus.
Vorig jaar zagen we een groot aantal opa's
en oma's met kleinkinderen komen, die zich
prima vermaakten en er een gezellige boel
van maakten.
Ouders zijn dan nog vaak aan het werk, en
hebben niet zo veel vakantiedagen, zodat
opa en oma of de buitenschoolse opvang,
de kinderen bezig houden.
Met extra hulp van dames, die zich
aangemeld hebben en ondersteuning van
de poppenkastgroep is het gelukt om alles
rond te krijgen.
Ook zijn er nieuwe spelletjes bij gekomen.
Welke en waar staan ze ????
Kom kijken!!
We zijn klaar om u te ontvangen.
De kindermiddagen-groep.

Streekwarenmarkt
Voor de streekwarenmarkt zijn wij nog op zoek naar deelnemers die met hun
streekproducten op de streekwarenmarkt willen staan.
Vrijwilligers, hebben jullie in je vrienden- kennissenkring personen die bij ons op
de streekwarenmarkt willen komen staan.
Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Bouwie Schipper, e-mail: gerritenbouwie@gmail.com, tel. 06-20816293
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