
Eind september 2015 

lagen er nog 275 van de 

750 jaarboeken in de 

verblijfsruimte. Die zijn 

allemaal weggebracht, 

met dank aan onze trou-

we vrijwilligers.  

 

 

Zou het mogelijk zijn dat 

er eind september 2016 

nog 50 boeken liggen? 

Dat zou mooi zijn! 

Het lijkt misschien of er 

in de wintermaanden 

niet veel gebeurt binnen 

onze stichting.  

Niets is echter minder 

waar. Met man en macht 

wordt gewerkt aan het 

jaarboek. 

Artikelen komen binnen, 

worden gelezen en in de 

redactie besproken. Zijn 

er genoeg foto’s, staan 

er goede onderschriften 

bij? Is het nodig om een 

inleiding te schrijven?                          

Welke afbeelding zetten 

we op de cover?  

Ieder jaar worden door 

de redactieleden de vas-

te rubrieken gevuld, 

waaronder Honderd jaar 

geleden, Terugblik, Wat 

verdween, de Kroniek, 

foto’s van de tentoon-

stelling in het Huis van 

Oud en niet te vergeten 

de donateurslijst! 

Straks kunnen alle dona-

teurs weer een lezens-

waardig boek ophalen bij 

het Huis van Oud.  

Als u het openslaat, sta 

dan heel even stil bij al 

het werk dat verricht is 

om dit boekwerk tot 

stand te brengen. 

Gedurende de hele zo-

mer kunt u het jaarboek 

ophalen. Als u dit doet, 

scheelt het ons veel be-

zorg- of opstuurwerk. 

V o o r w o o r d  

A G E N D A  

     4 maart 

Lezing: historisch en 

archeologisch boerde-

rijenonderzoek 

Door: Dieuwertje Duin, 

archeoloog bij de West 

Friese Archeologische 

Dienst. 

 24 april 

Opening tentoonstel-

ling: Roken, koken, 

stoken in Huis van 

Oud. 
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Boeken afgeven op de openingsdag in april 2015 door 
de bestuursleden Tom van Baar en Adrie Hoogwerf. 

                                Vrijwilliger worden? 

Lijkt het u leuk om te vertellen over het Huis van Oud?  

Of wilt u gasten ontvangen en een praatje met hen maken?  

Of koffie zetten en appeltaart serveren aan groepen bezoekers? 

Welkom! Meld u aan bij Ina Broekhuizen, tel. 0229 572159. 



Op vrijdag 4 maart 

organiseert De Crom-

me Leeck een lezing 

over historisch en  

archeologisch boerde-

rijenonderzoek.  

Drs. Dieuwertje Duijn, 

archeoloog bij de   

Archeologische Dienst 

West-Friesland, houdt 

een inleiding over dit 

onderwerp. 

Zij zal ook ingaan op 

het onderzoek van 

deze dienst bij de 

boerderij De Beuken-

hoeve in Nibbixwoud. 

De lezing wordt ge-

houden in zaal Stam 

in Wognum. 

Inloop: 19.30 uur, 

aanvang 20 uur. 

Entree: gratis voor 

donateurs. 

Belangstellenden    

betalen 2 euro. 

Soms zeggen we toch 

‘ja’. Bijvoorbeeld    

tegen de diepblauwe 

peilschaal van de Vier 

Noorder Koggen. Met 

de verkaveling werd 

hij uit een sloot      

Op de zolder van de 

stallen bij het Huis 

van Oud ligt veel ma-

teriaal. Sinds een jaar 

nemen we daarom 

maar mondjesmaat 

schenkingen aan. 

gedregd en jarenlang 

bewaard door een 

liefhebber. 

uit bleek dat het vierkant 

van de stolp vermoedelijk 

uit 17e-eeuwse balken   

bestond. De balken zijn 

bemonsterd voor dendro-

chronologisch onderzoek  

(dateren aan de hand van 

jaarringen).  

Het terrein ligt op een zan-

dige rug, dus er was kans 

op resten uit de Midden-

Bronstijd (ca. 1800 v. Chr). 

Inderdaad werden er resten 

uit die tijd gevonden. Voor-

namelijk op de locatie van 

de schuur kwam een mooie 

oude akkerlaag tevoorschijn 

met kruisende krassen van 

de eergetouwploeg en 

hoefindrukken van vee. 

In oktober 2015 heeft     

Archeologie West-Friesland 

een opgraving uitgevoerd 

aan de Dorpstraat 52 in 

Nibbixwoud. Op deze plaats 

stond een oude stolpboer-

derij en een 19e-eeuwse 

schuur.  

Voorafgaand aan de sloop 

is onderzoek gedaan waar-

Peilschaal van de Vier Noor-

der Koggen.  

KP betekent Kanaal Peil. 

U i t  d e  s l o o t  

P a g i n a  2  

D e  B e u k e n h o e v e  

Dieuwertje aan het werk 

tijdens een opgraving aan 

de Kerkstraat in Wognum. 

N i e u w s b r i e f  

4  m a a r t :  L e z i n g  o v e r  a r c h e o l o g i e  

 

B o e r d e r i j e n o n d e r z o e k  



Voor de pauze lieten Nel Vlaar, Trudy Schouwe, Ina Broekhuizen, 

Jan Blauw en Arie Schouten hun zelfgeschreven werk horen. De 

rijkdom van het gewone is een kwalificatie die hun optreden 

rechtdoet.  

Daarna was het tijd voor ‘t Anzoek, een eenakter van Tsjechov, 

hertaald in het West-Fries door Henk Kok. Iedereen leefde mee 

met de onbeholpen en eigenwijze Dirk, de net zo eigenwijze, 

maar toch kwetsbare Marie en haar trotse vader. Tevreden en 

met het West-Fries nog in de oren keerde ieder huiswaarts. 

Het thema van de tentoonstelling 

is Roken, koken, stoken.          

Drie bezigheden die zeker vroe-

ger een belangrijk deel uitmaak-

ten van het bestaan. Hoe ging 

men om met de energie die er 

voorhanden was?                          

Het Huis van Oud zet op         

zondag 24 april de deuren weer 

open. In maart houden we grote 

schoonmaak zodat alles er ‘als 

nieuw’ uitziet.                                                             

 

Er is in het kader van dit thema extra 

aandacht voor het brongas, dat in 

onze regio werd gebruikt voor koken, 

stoken en verlichting. In de volgende 

nieuwsbrief meer informatie over het 

komende seizoen. 

Nog nooit gekeken? Ga naar www.decrommeleeck.nl en 

klik op Beeldbank. 

In het najaar van 2015            

verscheen de tienduizendste 

foto op onze beeldbank!  

Nummer 10.000 is een foto    

van ons huidige bestuur. Veel 

mensen kijken op de beeld-

bank naar foto’s van vroeger, 

naar schoolfoto’s en afbeel-

dingen van straten en huizen. 

Hebt u foto’s die interessant 

zijn voor de beeldbank? Wij 

scannen die graag in. 

Neem contact op via                

decrommeleeck@quicknet.nl 

T w e e  s u c c e s v o l l e   

W e s t - F r i e s e  a v o n d e n  

O p e n i n g  H u i s  v a n  O u d  

T i e n d u i z e n d  f o t o ’ s !  

P a g i n a  3  N u m m e r  2 0 1 6 - 1  

Op de vrijdagen 11 en 18 de-

cember zat de zaal van café   

De Vriendschap in Wadway vol 

donateurs en belangstellenden. 

Beide keren genoten zij van 

West-Friese verhalen, rijmen 

en toneel. Mooie woorden en 

gezegdes riepen herkenning 

op, de teksten zorgden voor 

een lach en voor ontroering.  

Bestuur Cromme Leeck 

Van links naar rechts, boven: Tom van Baar, Trudy Schouwe, Sjaak Jong, Adrie Hoogewerf 

Onder: Jan Veeken, Ina Broekhuizen, Kees Veken, Carolien Schalkwijk, Joke Admiraal. 

Adrie Smit ontbreekt op de foto. 

http://www.decrommeleeck.nl
mailto:decrommeleeck@quicknet.nl


Ze schreef over de middenstanders aan 
de Westeinderweg en in Wadway en ze 

stelde een hoofdstuk 
samen over de historie 
van de Wognumse Mid-
denstandsvereniging. 

 

Op donderdag 24 de-
cember stuurde Mieke 
alle vrijwilligers een 
mailtje met dank en  
goede wensen namens 
de Beheercommissie. 
Een bewijs van haar aan-
dacht en vriendelijkheid. 

  

Met onze gedachten zijn 
we bij haar man Vic en 
bij hun dochters en hun 
gezinnen. 

Wat zullen zij, maar ook 
wij Mieke missen. 

Wij gedenken haar met 
eerbied en dankbaar-
heid. 

Op de eerste dag van het nieuwe 
jaar overleed onze vrijwilligster 
Mieke Goulmy uit Wog-
num. Als lid van de     
Beheercommissie was 
zij zeer betrokken bij 
het reilen en zeilen van 
het Huis van Oud. 

Die betrokkenheid werd 
nog groter toen ze het 
rooster voor de vrijwil-
ligers ging maken. Heel 
attent en steeds in goed 
overleg kweet ze zich 
van die taak. 

Ze had er veel plezier in 
om voor ons museum 
aan de gang te zijn.  

Als fotograaf stond ze 
paraat bij de eerste zon-
dagen en bij activiteiten 
van De Cromme Leeck.  

Daarnaast heeft ze een 
grote bijdrage geleverd 
aan het boek over de 
Middenstand, dat in 
2014 verscheen.            

Historische Stichting De Cromme Leeck 

Secretariaat Ringbalk 50, 1687 TV  Wognum 

Telefoon: 0229 57 3151 

Mail: decrommeleeck@quicknet.nl 

Website: www.decrommeleeck.nl 

G e d e n k e n  i n  d a n k b a a r h e i d  


