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Het groene landgoed met het herkenba-
re, witte landhuis ondergaat momenteel 
een enorme metamorfose. Stichting tot 
behoud van de Historische Buitenplaats 
Ockenburgh, bestaande uit buurtbe-
woners, wil het landgoed restaureren 
en behouden voor de toekomst. Petra 
Brekelmans is de voorzitter: “De buiten-
kant van de villa is zo goed als hersteld, 
maar het werk aan de binnenkant begint 
nu pas. Ons uiteindelijke doel is om de 
buitenplaats een passende sociaal-maat-
schappelijke, educatieve en culturele 
functie te geven waarmee het zichzelf 
financieel in stand kan houden. Zo’n 
project kost veel geld, maar het meeste 
krijgen we voor elkaar door slim samen 
te werken met andere partijen. Door 
mensen en stichtingen in contact met 
elkaar te brengen kan er zoveel moois en 
goeds ontstaan.”

Lunch
De oldtimers zullen niet tot aan de villa 
rijden. “Omdat het landhuis in een Na-
tura 2000-gebied staat, mogen de auto’s 
niet ver het terrein op rijden”, gaat Petra 
verder. “Ze parkeren hun bolides op de 
grote parkeerplaats naast de oprijlaan. 
De bestuurders worden vervolgens in 
elektrische golfkarren, die we lenen van 
Golf Ockenburgh, naar de villa gebracht. 
Daar krijgen ze een heerlijke lunch aan-
geboden, waarna ze vol goede moed 
weer verder kunnen.”

Proefmarkt
Het kan heel goed dat de coureurs nog 
even blijven hangen, want op het land-
goed wordt op de dag van het Breeje 
Durp Oldtimer Festival een proefmarkt 
gehouden. Petra: “Dat is een voorbeeld 
van de kruisbestuivingen waar wij 
graag mee werken. We verwachten dat 
er publiek komt kijken naar de auto’s, 
dus organiseren we tegelijk een proef-

markt. Op de markt staan bedrijven uit 
Westland en Den Haag hun producten 
aanbieden. Denk daarbij aan bloemen, 
groenten, fruit, kaas enz. Ook staan er 
kramen van stichtingen en goede doe-
len die informatie geven. Ja, natuurlijk is 
de organisatie Westland voor Vaarwens 
aanwezig om loten en knuffels voor dit 
goede doel te verkopen. Zo worden 
alle partijen die er aan mee doen beter, 

inclusief het publiek dat geniet van de 
mooie auto’s en de heerlijke producten. 
Ideaal, toch?”

Tussenstop bij Buitenplaats 
Ockenburgh

Rondcrossen in een 

oldtimer kan hongerig en 

dorstig maken. Niet voor 

niets wordt de Breeje 

Durp Oldtimer Rally 

ieder jaar onderbroken 

voor een tussenstop. Dit 

jaar houden de barrels 

halt bij Buitenplaats 

Ockenburgh in Den 

Haag, net over de grens 

met Monster.

De villa wordt gerestaureerd voor de toekomst.  Foto: PR

Stichting Vaarwens werd tien jaar ge-
leden opgericht door Inge de Graaf en 
Evert Stel. Zij voeren in maart 2007 een 
tocht met een terminaal meisje van 16 
jaar oud. Ze gebruikten daarvoor de  - 
door hen zelf volledig gerestaureerde 
- ex-loodstender Meander V waarin zij 
zelf woonden. Die tocht vonden Evert 
en Inge zo mooi om te doen, dat ze 
besloten dit voort te zetten. Het aantal 

aanmeldingen groeide echter zo hard, 
dat het onmogelijk voor het paar was om 
het zelfstandig voort te zetten. Daarom 
besloten ze de Stichting Vaarwens West-
land op te richten.

Vrijwilligers
Inmiddels is de stichting tien jaar verder 
en zijn er talloze zieke mensen meege-
nomen op vaartochten, samen met fa-

milie of vrienden. De Meaner, nog steeds 
het huis van Inge en Evert, vaart drie 
tot vijf keer per week uit. Tijdens deze 
tochten, en bij alle andere werkzaam-
heden, ziet de stichting zich gesteund 
door tientallen vrijwilligers. Daarnaast 
zijn er honderden mensen in het land die 
individuele acties op touw zetten om de 
vaardagen te bekostigen, zoals Ange-
lique Voois uit Naaldwijk met Westland 
voor Vaarwens.

Donaties
Omdat het aantal aanvragen blijft stij-
gen, wil de stichting een tweede boot 
aanschaffen. Een vaarwensschip dat 
naast de Meander ingezet kan worden 
om nóg meer mensen een onvergete-
lijke dag te bezorgen. Zo’n schip kost al 
gauw € 500.000, dus alle donaties zijn 
welkom. Daarom is Stichting Vaarwens 
ook erg blij met de toegezegde donatie 
van Westland voor Vaarwens. Het be-
stuur zal de cheque op 7 oktober dan 
ook persoonlijk in ontvangst komen 
nemen.

Zie voor meer informatie www.stichting-
vaarwens.nl.

Goede doel: Stichting Vaarwens

Inge de Graaf en Evert Stel.  Foto: PR

De opbrengst van 

het Breeje Durp 

Oldtimer Festival 

gaat dit jaar naar 

de actie Westland 

voor Vaarwens, 

die op haar beurt 

geld inzamelt voor 

Stichting Vaarwens. 

Deze landelijke 

stichting zet zich 

in om ongeneeslijk 

zieke mensen een 

leuke vaardag te 

bezorgen.

Tocht met 
oldtimer 
brommers
Ook dit jaar wordt tijdens het 
Breeje Durp Oldtimer Festival een 
rit voor oude tweewielers georga-
niseerd. De Lierse vereniging Old-
timer Brommer Club De Oudcamp 
is verantwoordelijk voor de organi-
satie. De brommers verzamelen op 
zaterdag 1 oktober om 12.00 uur op 
het Marktplein en om 14.00 uur ver-
trekken ze voor een tocht. Ook van 
deze tocht gaat de opbrengst naar 
de actie Westland voor Vaarwens. 
Publiek is natuurlijk welkom om de 
brommers te bekijken en herinne-
ringen op te halen.

Veel deelnemers aan de brommerrit 
hebben zich goed gekleed op de tocht.  
Foto: Rolf van Koppen


