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Tentoonstelling Steengoed 
Op de stallen van het Huis van Oud is deze zomer de tentoonstelling Steengoed ingericht. 
Lampetstellen en Keulse potten, maar ook schalen uit de 17e eeuw staan er te pronken. Bekijk het 
zwarte rouwservies of de kleine kinderserviesjes, de bijzondere tegels en de mooie terrines.  
In het Vierkantje is een interessante film te zien over de keramiekcollectie van het museum Boijmans 
Van Beuningen uit Rotterdam. 
 
Opening tentoonstelling 
De tentoonstelling wordt geopend op zondagmiddag 26 april om 14 uur. Iedereen is hiervoor van 
harte uitgenodigd! Balletvereniging Animo uit Nibbixwoud zal om 14 uur en om 15 uur een optreden 
verzorgen.  

Vorig jaar vierden de dansers het 50-jarig jubileum. In het jaarboek 2015 staat een groot artikel over 
Animo. Het eerste jaarboek wordt daarom overhandigd aan Wilma Koning-Neefjes. Zij is al jarenlang 
lerares en inspirator van de vereniging. 
 
Jaarboek 2015 
Na de opening kunnen donateurs hun 120 pagina’s tellende jaarboek ophalen. Dit is ook mogelijk op 
alle zondagen tot en met 27 september van 14 tot 17 uur. Het zou heel plezierig zijn wanneer u uw 
jaarboek zelf haalt. Dat scheelt ons veel bezorg- en verzendwerk. 

Het boek Het Wassenaar van het Noorden geschreven door Pieter Roemer is voor € 5,- te koop bij 
het Huis van Oud. Het behandelt aspecten uit de geschiedenis van Wognum van 1979 tot en met 
2006. 
 
Huis van Oud 
Op afspraak is het voor groepen ook mogelijk doordeweeks een bezoek aan Huis van Oud te 
brengen. Contactpersoon daarvoor is Margo Wilcke, telefoon 0229 - 57 3688.  
Het Huis van Oud is iedere zondagmiddag van 26 april tot en met 27 september en  
2e Pinksterdag open van 14 tot 17 uur. Iedere eerste zondagmiddag van de maanden mei tot en met 
september en de slotzondag is er een speciale activiteit. 
 
Zondag 3 mei 
Mineralen en pottenbakken 
Marleen Veldhof van de Stichting Jasmara uit Nibbixwoud komt naar de dijk met een collectie 
(half)edelstenen, kristallen en mineralen. Om 15 uur en om 16 uur vertelt zij over kristallen en de 
werking daarvan. Men kan ook zelf stenen meenemen om daar informatie over te krijgen. Zie ook: 
www.jasmara.nl 
Bets Tool uit Wognum en Riet Ursem uit Nibbixwoud geven demonstraties pottenbakken. 
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Zondag 7 juni 
Hout: zagen en draaien 
Rob Koster uit Blokker geeft een spectaculaire demonstratie woodcarving. Met een cirkelzaag maakt 
hij de mooiste vormen uit een boomstam.  
Mark Steltenpool uit Schellinkhout komt houtdraaien. Mark is actief lid van Radius, de Nederlandse 
Vereniging van Houtdraaiers. Hij zegt: ‘Met veel plezier draai ik van elke boom een object. In mijn 
werk wil ik graag de natuurlijke structuur behouden en daarom laat ik vaak de originele vorm in 
stand.’ Zie ook: www.stelthoutdraaien.nl 
 
Zondag 5 juli 
Zingen met Berkensmart 
Een gezellige zomerse zangmiddag met het koor Berkensmart uit Berkhout. Dit koor is in 2004 
opgericht en repeteert in café De Ridder. Het koor telt ruim zestig leden, die onder leiding staan van 
dirigent Co Feld. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Simone Beerepoot en Tinie Kramer 
(accordeon) en Theo Pauw (gitaar). Het repertoire bestaat uit bekende smartlappen. Meezingen 
mag! Zie ook: www.berkensmart.nl 
 
Zondag 2 augustus 
Wat maak je me nou! 
Eigen werk op textielgebied deze middag. Mieke Hendriksen uit Hoorn stelt haar quilts tentoon en 
vertelt hierover. Tanja Luksenburg (Wognum) geeft een demonstratie punniken op grote 
punnikklossen. Ramona Rood-Zuurbier (Wognum) is creatief met haken. Bezoekers mogen met haar 
mee haken! Marianne Kool (Midwoud) maakt leuke boodschappentassen en hebbedingetjes van 
onder meer ouderwetse postzaken. En originele postkaarten met een leuke verrassing erin. 
 
Zondag 6 september 
Haai tie op de doik 
Bij een tentoonstelling met serviezen en theepotten hoort natuurlijk een ‘haai tie’. Er is doorlopend 
volop thee en er staan schaaltjes met zoete en hartige lekkernijen klaar. Voor een redelijk bedrag 
krijgen de bezoekers ‘merakel lekkere en snokkere eterai’ voorgeschoteld. Van de ‘haai tie’ kan de 
hele middag genoten worden. 

Zondag 27 september 
Oude fruitrassen 
Ruud Veerman uit Heiloo komt vertellen over oude fruitrassen die in West-Friesland werden geteeld. 
Ruud komt uit een oud fruittelersgeslacht: hij is een zoon van Aris Veerman uit Zwaag en een 
kleinzoon van Simon Veerman uit Midwoud. Ruud heeft van de fruitteelt zijn werk (o.a. adviseur) en 
zijn hobby gemaakt. Om 15 en om 16 uur zal hij uitleg geven over hoogstamfruit. Hij neemt appels en 
peren mee. 

Rabo Fietssponsortocht 
Op zaterdag 6 juni vindt de jaarlijkse fietssponsortocht van de Rabobank plaats. Ook het Huis van 
Oud/Cromme Leeck doet mee. Het geld wordt gebruikt voor de exploitatie van het Huis van Oud. 
Wilt u met ons meefietsen? U kunt zich opgeven bij Carolien Schalkwijk, telefoon 0229 – 57 3915,  
of via de mail: decrommeleeck@quicknet.nl 

 
Het bestuur van de Cromme Leeck 


