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Vroeger kondigde de
grote schoonmaak het
voorjaar aan. Bij het
Huis van Oud is dat
nog steeds zo. Op een
vrijdag halverwege
maart staat een klein
leger vrijwilligers klaar
om het huisje en de
stallen te soppen en te
schrobben. Ook de
plee die buiten staat,
wordt grondig schoongeboend. Al het houtwerk rondom wordt
gelapt en uiteraard
ook de ramen en de
deuren. Ieder jaar
komen via NLDoet ook
enkele scholieren meehelpen.
Na afloop moet de
hele dijk naar groene
zeep ruiken, zou je
denken.

Dit keer viel de poetsen boendag op vrijdag
11 maart.
Het was toen geen helder zonnig weer, integendeel: de mist werd
al dichter.

De werkers van de
ochtendploeg gunden
zich nauwelijks tijd om
op de foto te gaan,
maar toch lukte het
om een portretje te
maken van deze

De schoonmakers van de ochtendploeg poseren op het erf
van het Huis van Oud, v.l.n.r.: Hans Bleeker, Wim Broekhuizen, Adrie Hoogewerf, Jan Starmans (op de trap), Joke Admiraal, Barbara Zweet, Margo Wilcke, Nell Koeleman, Nel Vlaar,
Riet op den Kelder en Geri Bransen.

Geen beddengoed buiten dus, maar het bleef
gelukkig wel droog.

enthousiaste vrijwilligers. Hartelijk dank
voor jullie inzet!

P a g i n a
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Ni eu w s b r i e f

R o k e n ,
Het thema van de tentoonstelling in het Huis
van Oud is deze zomer
‘Roken, koken, stoken’.
Op het erf staat een brongasinstallatie. Op de stallen zijn lampen en kacheltjes te zien plus veel
informatie over deze manier van energiewinning.
In het vierkantje draait
een informatiefilmpje
over winning en gebruik
van brongas.

k o k e n ,

Daarnaast is er een keur
aan peteroliestellen,
hooikisten, fornuizen en
pannen te bewonderen.
Bij het onderwerp ‘roken’
horen natuurlijk sigarenbandjes en -dozen en
talloze pijpenkoppen. Een
fraaie rookstoel maakt dit
staltje compleet. Weet u
het nog?
Lekker onderuitgezakt
een sigaartje roken…

s t o k e n

De tentoonstellingscommissie, bestaande uit
Bets Tool, Carolien
Schalkwijk, Marion Stolwijk en Joke Admiraal,
stelde een mooie expositie samen.

Kacheltjes en andere warmtebronnen op de stallen.

O p e n i n g

Twee voormalige
olieboeren uit
Wognum en
Nibbixwoud
verrichten de
openingshandeling

De opening van ‘Roken,
koken, stoken’ vindt
plaats op zondagmiddag
24 april om 14 uur.
Het Sylvidakoor onder
leiding van Margreet Drijver verleent muzikale medewerking. Dit gemengde
zangkoor, dat uit ongeveer 50 leden bestaat,
heeft een uitgebreid repertoire aan eigentijdse
liedjes.

J a a r b o e k
Op zondag 24 april kunnen alle donateurs hun nieuwe jaarboek ophalen.
Ook zijn er losse exemplaren te koop
voor € 12,50.
Het jaarboek staat weer vol met
lezenswaardige verhalen en artikelen
over de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West.
De tientallen (kleuren)foto’s maken
het tot een plezierig kijkboek.

Het koor treedt twee keer
op: tijdens de opening en
rond 15 uur.
Het eerste jaarboek wordt
uitgereikt aan Henriëtte te
Wechel, voorzitter van de
jubilerende toneelvereniging De Oefenschool. Over
deze vereniging is een
omvangrijk artikel in
het jaarboek gepubliceerd.

2 0 1 6
Oude jaarboeken worden verkocht voor 1 euro (slappe kaft)
en 2 euro (harde kaft tot en met
2012).
De nieuwste jaarboeken (20132015) kosten 12 euro.
Iedere zondagmiddag tot en met
eind september kunt u uw jaarboek ophalen en de tentoonstelling
bekijken.

Willem van Zijl en Jan Verbeek,
de twee voormalige olieboeren
uit Wognum en Nibbixwoud,
openen vervolgens gezamenlijk de deuren van de stal.
Maar niet nadat ze het een en
ander hebben verteld over hun
werkzaamheden.

N u m m e r

2 0 1 6 - 2

Z o n d a g

P a g i n a
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m e i :

v e r h a l e n

o p

d e

3

d i j k

Op vijf locaties in de buurt van het museum worden verhalen verteld door leden van De Oefenschool:
Margreet Huibers, Marco Huisman, Ronald Overboom, Annet Schipper en Henriëtte te Wechel.
Zij vertellen ieder half uur hun verhaal, te beginnen om 14.30 uur. De luisteraars trekken van locatie
naar locatie. Aanmelden vanaf 14 uur.

Z o n d a g
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j u n i :

k i n d e r e n

m a k e n

m u z i e k

Er staat een podium op het erf van het Huis van Oud. Daarop nemen
kinderen plaats die een instrument bespelen. Zo spelen Jette (12) en
Jelger (9) Moerman uit Spanbroek mooie liedjes op hun viool.
Ook leerlingen van muziekschool De Vuurvogel uit Wognum zullen optreden. De optredens zijn
om 15 en 16 uur.

Het Huis van Oud, Grote Zomerdijk 33, is
open tot en met eind september, iedere
zondagmiddag van 14 tot 17 uur.

Huis van Oud

Entree 1 euro.

Z o n d a g 3 j u l i :
s i g a r e n m a k e n

Donateurs Cromme Leeck vrij entree.
Groepen op afspraak, informatie Bets Tool,
0229 57 3397 of k.b.tool@outlook.com
Voorbeeld: entree, twee keer koffie met heerlijke
zelfgemaakte appeltaart plus rondleiding:

Bij een tentoonstelling over roken, hoort natuurlijk
het geheim van het maken van een goede sigaar.
Ria Bos komt helemaal uit Kampen om dit geheim
met ons te delen. Zij is de enige vrouw in Nederland die het sigaren maken demonstreert.

Z o n d a g
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a u g u s t u s :

5 euro per persoon. Van harte welkom!
o u d e r w e t s e

k o s t

Het thema ‘koken’ maakt deel uit van de expositie. Dan kan een proeverij van lekker ouderwets eten niet
ontbreken. Kom tegen een klein bedrag smullen van porties pudding, rijst, peertjes of broeder.

Z o n d a g
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s e p t e m b e r :

s t r e e k m a r k t

Je kunt niet koken zonder smakelijke producten en ingrediënten.
Die zijn deze middag volop aanwezig op de streekmarkt. Op het erf
staan kraampjes waar onder meer kiwibessen (Laurens Vlaar),
brood (bakker Kool) en kaas (Kaaspunt) te verkrijgen zijn.
En natuurlijk komt alle waar uit eigen omgeving.

Z o n d a g 2 5 s e p t e m b e r :
w a t i s b r o n g a s ?
Herman Beeker, bestuurslid van de Vereniging tot behoud van gasbronnen in Noord-Holland, vertelt over het ontstaan en het gebruik
van brongas. Hij geeft uitleg om 15 en om 16 uur.

Voorkamer in
Huis van Oud

Historische Stichting De Cromme Leeck
Secretariaat Ringbalk 50, 1687 TV Wognum
Telefoon: 0229 57 3151
Mail: decrommeleeck@quicknet.nl
Website: www.decrommeleeck.nl

Onthullingen bij lezing boerderijenonderzoek
Archeologe Dieuwertje Duijn
onthulde bij haar lezing in zaal
Stam op vrijdagavond 4 maart
de ouderdom van de boerderij
De Beukenhoeve in Nibbixwoud. Die ouderdom werd
vastgesteld door middel van
dendrochronologisch of jaarring onderzoek van de vierkantspalen. Het resultaat was
in februari bekend geworden.
De vierkantspalen van de Beukenhoeve waren deels gemaakt van eikenhout en deels
van grenenhout. Het jaarringonderzoek wijst uit het eikenhout gekapt is in 1558 in
Noord-Duitsland. Het grenenhout is in 1675 gekapt in het
zuiden van Noorwegen.

De conclusie was dat de boerderij gebouwd is in
1676/1677.
De vraag die Dieuwertje opwierp was: heeft op of dichtbij
deze plek een oudere boerderij gestaan, waarvan het hout,
dat dateert uit 1558, hergebruikt is?
Met deze vooralsnog onbeantwoorde vraag sloot ze haar
boeiende lezing af.

zoeken die Archeologie WestFriesland gedaan heeft bij elf
boerderijen in oostelijk WestFriesland, waaronder dus De
Beukenhoeve.
Belangstellenden kunnen de
gedetailleerde beschrijving
van deze boerderij, gemaakt
door de Bouwhistorische commissie, lezen op deze website
onder de noemer Huisbeschrijvingen.

Ze bood de talrijke luisteraars
een historisch overzicht van
West-Friese en NoordHollandse stolpen en langhuisboerderijen met hun karakteristieke indeling. Daarna gaf
ze een indruk van de onder-

Nieuw bestuurslid
In de vergadering van februari heetten we Maarten Borst (35) welkom
als bestuurslid van onze stichting. Maarten is geboren in Sint Pancras
en woont sinds enkele jaren met vrouw en kinderen in Wognum. Hij is
vrijwilliger bij Stichting Archeologie West-Friesland. Zijn interesse in
historie blijkt ook uit het feit dat hij recent samen met een familielid een
boekje samenstelde over het leven van zijn overgrootvader.

