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Rockanje, september  2018. 

 

Mededeling  van de voorzitter van HVWV 

 Geachte leden,  Om maar gelijk met de deur in huis te vallen…..ik trek mij 

terug als voorzitter en bestuurslid.   

  

In september 2016 ben ik in het bestuur van de Historische Vereniging 

Westelijk Voorne gestapt. Eind maart 2017 ben ik met instemming van de 

leden benoemd als uw voorzitter en daar enthousiast mee begonnen. Helaas 

heb ik voor de vereniging weinig kunnen betekenen, omdat enkele 

maanden later de diagnose kanker bij mij werd gesteld. Meteen daarna 

volgde bijna een jaar van genezende en aanvullende behandelingen. Voor 

mijn vrijwilligerswerk voor het bestuur was tijdelijk geen ruimte.  Hans van Lith 

was bereid het voorzitterschap van de vereniging waar te nemen. Waar ik 

hem dankbaar voor ben! Een meer dan door de wol geverfde en aimabele 

voorzitter dan Hans was niet denkbaar en hadden we ons niet kunnen 

wensen!  

  

Inmiddels ben ik beter en zijn alle behandelingen achter de rug en heb ik tijd 

en ruimte om mijn vrijwilligerswerk weer op te pakken. Helaas zal ik alleen niet 

terugkeren als voorzitter of bestuurslid van de vereniging.  Voor wat de 

vereniging, zowel het bestuur als de leden, heeft bereikt heb ik een groot 

respect. Beheer en presentatie van cultureel erfgoed ligt mij na aan het hart. 

En ook de verstandhouding met de collega-bestuursleden was meer dan 

goed. Daar ligt het dus niet aan.  

  

Mijn functie als directeur van het museum in Brielle kan ik niet combineren 

met het werk voor de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Daarbij speelt 

de aanstaande werkorganisatie Voorne, waar ik straks deel van uitmaak, een 

rol. Vanuit mijn rol als directeur moet ik onafhankelijk advies kunnen geven 

over erfgoedzaken en musea. Mijn betrokkenheid bij de vereniging  zou 

aanleiding kunnen geven tot gedachten over een schijn van 

belangenverstrengeling. Daar zijn de HVWV, (het bestuur van) de gemeente 

Brielle, de werkorganisatie Voorne en ikzelf niet bij gebaat.   Ik hoop op uw 

begrip voor mijn beslissing.  

  

  

Natuurlijk blijf ik begaan met de vereniging en kunnen we vanuit de professie  

collegiaal blijven samenwerken in ons gezamenlijke doel meer toeristen naar 

Voorne-Putten te trekken en erfgoed en historie te bewaren en toegankelijk 

te maken. Ik wens HVWV en museum De Duinhuisjes een meer dan mooie 

toekomst toe. Tot ziens!  

  

Marijke Holtrop 
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GEVRAAGD: Speler bij de Poppenkast. 

De poppenkastgroep is een groep gemotiveerde mensen die het leuk vindt om 

tijdens de kindermiddagen en enkele Levende Geschiedenismiddagen een 

poppenkast voorstelling te geven. 

Totaal ongeveer 8 voorstellingen per seizoen. 

De poppenkastgroep bedenkt voor het seizoen een 

voorstelling en gaan spullen uitzoeken die daarvoor 

nodig zijn. 

De huidige groep, die poppenkast speelt, bestaat 

uit 4 personen en per voorstelling speel je met z´n 

tweeën .Over het hele seizoen speel je dan 

gemiddeld 3 keer, altijd samen met een ander. 

In het begin van het seizoen maken we met elkaar een speelschema, zodat niet 

iedereen perse bij iedere voorstelling aanwezig hoeft te zijn.  

De kinderen vinden de poppenkastvoorstelling altijd geweldig en gaan er helemaal 

in op. 

Spreekt dit u aan en wilt u kinderen enthousiast maken meldt u aan bij: 

Ineke Ploeger, email: ewalsineke@gmail.com   tel. 0181-482724 

 

 

Nieuwe vrijwilligers: 

Wij zijn blij met de nieuwe vrijwilligers die dit seizoen voor het eerst op de 

eerste zondag van de maand tijdens Levende Geschiedenis aanwezig waren 

als breisters. 

• Gonny Mol-Kloos 

• Annemieke Damsma 

• Jannie Meer-Roelofs 

• Marleen Spoel 

• Fred Frumau 

Op de kindermiddagen hebben de kinderen veel plezier gehad tijdens het 

glas graveren dat werd gedaan door onze vrijwilliger: 

• Jan Poldervaart 
 

 

September, de laatste openingsmaand 
• Zaterdag 8 september Open Monumentendag. 

Het thema op Openmonumentendag dit jaar is “In Europa”. 

Ons terrein krijgt de uitstraling van Europa.  

We hebben voor kinderen en voor volwassenen puzzelboekjes gemaakt met 

vragen die betrekking hebben op Europa. Kom allen en test uw culturele 

kennis van Europa. 

• Elke zaterdag- en zondagmiddag vanaf 13.30 uur-16.30 uur 

• Zondag 30 september laatste openingsdag. 
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Een woordje van ons nieuwe bestuurslid 
Hallo allen, mijn naam is Bart Schoonaert en ik ben de nieuwe coördinator 

werkgroep PR & communicatie. Zoals de schrijfwijze van mijn naam al doet 

vermoeden, ben ik van oorsprong (1960) een Vlaamse westlander. Mijn roots liggen 

in een onooglijk dorpje pal op de grens met Frankrijk en niet ver van het Belgisch 

Noordzeestrand, waar nu helaas over de gehele kustlijn – door wanbeleid, 

vriendjespolitiek en corruptie – bijna alle duinen onherroepelijk verdwenen zijn, 

samen met alles wat daaraan herinnert. Net omdat dit een onomkeerbaar proces is, 

vind ik het uitermate belangrijk om te ijveren voor natuurbehoud en voor het actief 

ondersteunen van musea die tonen hoe het vroeger was. Samen met mijn 

belangstelling voor streekgeschiedenis en de gezellige, haast familiale sfeer die ik 

aantrof bij de vereniging zijn dit voor mij de redenen om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan voor de Duinhuisjes.      

 

Waarom PR en communicatie, zal u misschien vragen. Het toeval wil dat, toen ik 

contact opnam, mevrouw Edith Schippers net op het punt stond om afscheid te 

nemen als vrijwilliger. Er was dus een vacature en daar wilde ik graag op ingaan, 

temeer omdat ik in mijn professionele leven heel wat communicatietrajecten heb 

georganiseerd en begeleid. Van opleiding ben ik een bedrijfspsycholoog die 

voorbestemd was voor een baan in het HR-management van een of ander bedrijf, 

maar door de crisis op de arbeidsmarkt aan het begin van de jaren tachtig rolde ik 

van lieverlee de vastgoedmarkt in en werd ik projectontwikkelaar, eerst in België en 

achttien jaar geleden door privéomstandigheden in Zuid-Holland. Een belangrijk 

onderdeel van het werk van een projectontwikkelaar is het onderhandelen, het 

netwerken en het aansturen van communicatietrajecten, van websites tot 

brochures, enzovoort. Ik wil mijn over de jaren opgedane kennis graag omzetten in 

concrete verwezenlijkingen voor de Duinhuisjes. Zo zullen binnenkort de 

touchscreens ten behoeve van buitenlandse toeristen in verschillende talen 

aangepast worden en wil ik samen met de mensen van de werkgroep nadenken 

over een nieuw concept voor onze website. Er is ook nogal wat werk te doen in de 

museumcommissie, waar we moeten nadenken over de samenstelling en de 

uitvoering van het programma voor volgend jaar. Daar komt heel wat bij kijken en 

dus is er werk aan de winkel. Gelukkig ben ik in een team van enthousiaste mensen 

terecht gekomen die het gezegde “niet l**** maar poetsen” hoog in het vaandel 

houden. Op naar 2019!   

 

Het opening seizoen 2018 is bijna ten einde.  

Nog even terug kijken naar de laatste activiteiten van augustus en 2 september. 
 

11 augustus streekwarenmarkt 
Vanmorgen klokslag 10.00 uur. Het doel was Rockanje. Onderweg er naar toe was er 

een pracht aan wolken te zien. 

We reden via de A15 en kwamen zo op kleinere wegen uiteindelijk terecht bij de 

DUINHUISJES waar een streekmarkt werd gehouden. Het was een mooie tocht. Nu 

ben ik sowieso dol op die omgeving daar temeer omdat ik een groot deel van mijn 

jeugd tijdens de vakanties daar heb doorgebracht. 

Er was ruim parkeergelegenheid (gratis) en via een schelpenpad kwamen we bij de 

Duinhuisjes terecht. Dat schelpenpad dat had wel wat vond ik. Knisperend kwamen 

we aan, -om vervolgens verder te lopen over de met wat gras begroeide aarde en 

zo de kraampjes te ontdekken. 
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Allereerst een kraam met zuurkool. Nu denk je misschien oké zuurkool, maar er 

mocht geproefd worden en ik was meteen verkocht. Dit is pas zuurkool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zelfgemaakte advocaat in allerlei potjes, maar helaas, we hebben nog dus dat 

is dan voor de volgende keer. 

Een kraam met groente uit de tuin en prachtige pompoenen. Heel bijzonder was 

een enorme variatie aan producten van zeewier uit de Oosterschelde (behalve een 

pakje voor in de sla dat kwam uit Korea). 

Tussendoor even binnen gekeken bij zo`n duinhuisje. Een pracht steenoven - zoiets 

vind ik altijd geweldig. Keukengerei van vroeger- misschien dat sommigen van jullie 

dat nog gebruiken. 

Zo kwamen we aan bij de imker. Heerlijke honing geproefd. Via een gezellig laag 

dakje waaronder oude spullen lagen kwamen we bij de bijenkorven en kasten. Je 

kon er niet dichtbij komen dat was afgezet. 

Een fruitpers voor de appels en, een in elkaar gezet soort rookapparaat. Daar 

werden de worsten gerookt, worsten gemaakt van ganzenvlees. Er lagen 

verschillende soorten paté gemaakt van duif, gans en eend. 

Hé wat was dat een schommel. Zal ik er even op gaan zitten? Toch maar niet want 

de tak waar aan hij hing zag er uit of ie dan krak zou zeggen. Maar wel leuk voor de 

kinderen evenals de wipwap. 

Heel veel soorten meel en deze mevrouw bakte van één van de meelsoorten de 

pannenkoeken.  

Bloemen, kaas (we kochten een stukje) en een waslijn met 

wasgoed van wat men vroeger droeg. Een ander huisje 

binnengelopen. Oud gereedschap en een kast met wat je 

nu denk ik niet meer ziet, zoals een vel reukloos 

boterhampapier, karnemelkzeep (misschien nog wel). 

Verder de kamer ingelopen en daar was de bedstee. De 

kelder waarvan je zou denken daar zit proviand in, maar 

nee het serviesgoed werd er opgeborgen. En wie kent het 

nog de KOLENKIT. Vaste plaats naast de kolenkachel. Ik heb vroeger heel wat met 

de kolen gesjouwd. Wij hadden vroeger buiten een speciaal hok, een kolenhok. 

Ik kan je vertellen, niemand van ons wilde dat doen maar ja het moest hé. We 

kregen trouwens goede uitleg van iemand over de dingen wat in de huisjes staat, 

zoals dit dienblad, vroeger ooit gekocht bij een antiekhandel voor 2 gulden 50 zoals 

die mevrouw ons vertelde. 

We kochten de zuurkool en de kaas. En toen... toen zaten we aan de koffie met 

appelgebak in het naastgelegen restaurant. 
Ingezonden bericht van een bezoekster 
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Onze Kindermiddagen  
De kindermiddagen waren geen klein, maar een reusachtig succes!! 

Wat een drukte! 

Soms leek het wel een mierenhoop. Alles krioelde door elkaar, 

maar iedereen had plezier, iedereen was druk bezig met een 

spel of was aan het knabbelen aan een pannenkoek. Het 

waren heel wat pannenkoeken die er gebakken werden. 

De poppenkast werd druk bezocht en zorgde even voor een 

korte pauze voor de medewerkers. 

Op de drukste Kindermiddag werden er 86 kinderen en 115 

volwassenen geteld!! 

's Avonds voelde ik mijn voeten niet meer, Aan een stuk door 

werden er borden, kopjes, glazen en bestek afgewassen. 

Misschien is een vaatwasser zo gek nog niet. We willen graag 

van het plastic af dus er zat niets anders op dan AFWASSEN. 

Met hulp lukt dat uitstekend. 

 

Enkele opmerkingen. 

• Ja, iedereen is welkom op de kindermiddagen. De huisjes zijn gewoon open 

en de gidsen zijn aanwezig. 

Heel veel mensen vinden het leuk en gezellig om al die kinderen bezig te 

zien.  

Kom volgend jaar gezellig langs, want we hebben ook koffie/thee/ limonade 

met een lekker koekje van bakker Manin'tveld. 

• Ja, er is een glasgraveur, Jan Poldervaart, aanwezig, die niet alleen het 

graveren leuk vindt, maar ook de kinderen leert graveren 

• Ja, ook voor de allerkleinsten zijn er skippy-koeien en een skippy-varken 

aanwezig. Er zijn kruiwagens, stokpaardjes en een grabbelton. 

• Ja, het nieuwe tollenspel was zeer gewild. 

• Ja, de knutseltafel was tot de laatste minuut bezet. 

• Ja, onze geit geeft echt geitenwater. 

Enz, enz,enz,enz. 

 

Kom volgend jaar gewoon langs en doe mee!! 

U bent    WELKOM.! 
Joke Winkelhorst 
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12 augustus Optreden Accordeonclub Risoluto 
Het was een droge dag met aangename temperaturen dat verleidde veel mensen 

tot een fietstochtje en 's middags was openluchtmuseum De Duinhuisjes daarbij een 

gewilde pleisterplaats. 

De vrolijke klanken van accordeonmuziek Risoluto, dat 's middags optrad op ons 

terrein van het openluchtmuseum, werkten op de aan de Duinstraat passerende 

fietsers als de mythologische sirene op zeelieden. Onweerstaanbaar werden de 

fietsen naar de hekken gelokt. De berijders moesten bijna wel afstappen en voor ze 

het wisten stonden ze te genieten van de muziek van het orkest en mee te zingen 

met de zangeres, die met Risoluto was meegekomen. 

Alle aanwezigen hebben weer genoten van een muzikale middag. 

 

24 augustus Barbecue 
De barbecue is altijd een gezellige afsluiting van het seizoen en op vrijdag 24 

augustus was het weer zover. Na een inleidend praatje van Henk v.d. Houwen kon 

de barbecue beginnen. 

Bram v.d. Waal en zijn familie hebben ons een heerlijk 

feestmaal voorgeschoteld met diverse stukjes vlees, 

salades en brood. 

Bij Adrie en Riet kon iedereen een glas wijn, bier of 

limonade krijgen. Er waren veel deelnemers dit jaar: ca. 

90 personen. 

Tijdens de barbecue was het gelukkig droog weer, uit 

voorzorg konden we allemaal onder de partytenten zitten 

mocht het toch gaan regenen. 

Rond half 9 gingen de meeste mensen richting huis en konden alle banken en tafels 

weer opgeruimd worden.  
 

Dank aan de organisatie, familie v.d. Waal, Riet Oudwater en Adrie Abbink. 

Het was een geslaagd evenement. 
Bouwie Schipper 

 

2 september Levende Geschiedenis 
Het zonnetje heeft deze middag weer zijn best gedaan. De zon scheen gezellig 

tussen de bomen door op het terrein. Een mooie zomersdag met veel bezoekers. 

Dit was alweer de laatste Levende Geschiedenis van dit seizoen. 

De oude ambachten waren weer goed vertegenwoordigd zoals: Vlegelen, mais 

pellen, kantklossen, spinnen, breien, haken, koekjes en cake bakken, pannenkoeken 

bakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheel werd opgevrolijkt door de accordeonmuziek van Bram. 
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De gastvrouw zorgde ervoor dat de bezoekers konden 

genieten van een heerlijke kop koffie met ontbijtkoek en 

limonade. 

 

 

Bij de entree werd u verwelkomt door 

de vrijwilligster  bij de kassa. 

 

 

 

Voor de kinderen was er ook van alles te doen: verkleden als 

Ot en Sien, grabbelton, sjoelen en de andere oud-Hollandse 

spelletjes en de boer helpen met vlegelen en mais pellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze laatste Levende Geschiedenis is het een goed moment om stil te staan bij 

de inzet van de vrijwilligers die de Levende Geschiedenis dit seizoen tot een succes 

hebben gemaakt. 

 

 

 

Toestemmingsverklaring (privacy wetgeving) 

 

Heeft u al uw toestemmingsformulier ingevuld? 

Nee, wilt u dit dan aub alsnog doen en opsturen, zie onderstaande adressen. 

Zo ja, heeft u het al verzonden naar: secretariaat.hvwv@live.nl 

of 

Verzonden via de post naar: 

Historische Vereniging Westelijk Voorne 

Postbus 400 

3233 ZJ Oostvoorne 
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