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Nieuwsbrief oktober 2017 

 

 

Terugblik 

De Beheercommissie en de vrijwilligers van het Huis van Oud kijken terug op een geslaagde zomer.  

De tentoonstelling Wie skroift die bloift trok veel bekijks. Herkenning en herinneringen zorgden voor 

uitroepen, verhalen en anekdotes. 

Op de koude 23e april zette het Cunerakoor de opening luister bij met mooie liederen. 

 

De eerste zondagen waren een succes. Op de gezellige Westfriese middag in augustus kwam ‘een smoit 

volk’ af. Ook de boekenmarkt (juni) en de schildersmiddag (juli) zorgden voor flink wat bezoekers. We 

verkochten veel boeken en de kunstenaars maakten prachtige tekeningen van het huisje en van een 

aantal aanwezigen, die graag wilden poseren. 

Op de eerste zondagen in mei en september werd verteld over technieken die te maken hadden met het 

tentoonstellingsthema: schoonschrijven en boekbinden. Beide middagen trokken zeer geïnteresseerde 

mensen.  

De bezoekende groepen toonden zich enthousiast over de verzorging en de rondleiding. En de 

Rabosponsortocht met verkoop van koffie en appeltaart bracht traditiegetrouw weer veel geld in het 

laatje. 

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid! 

 
Drukte tijdens het optreden van de Skroiversgroep Langedijk. 

 

http://www.decrommeleeck.nl/


 

Historische Stichting De Cromme Leeck    Secretaris T. Schouwe-Schouten, Ringbalk 50, 1687 TV Wognum 

Telefoon 0229 – 57 3151                                                                                                                    Website www.decrommeleeck.nl 

Banknummer NL32 RABO 0329 7769 75                                                                                                decrommeleeck@quicknet.nl                                 

                       

                  

 

 

Concert ‘Wat een geluk’ 

In de tuin van de Protestantse kerk in Wognum staat 

een interessant monument. Het is een eerbetoon aan 

Willem Saal, dirigent van het destijds beroemde koor 

De Wognummers. Hij leefde van 1868 tot 1917. Dit jaar 

is het dus honderd jaar geleden dat hij stierf.  

Om stil te staan bij Willem Saal en zijn koor en daarmee 

bij de muziekgeschiedenis van Wognum wordt op 

zondag 22 oktober een bijzonder concert gehouden in 

bovengenoemde kerk. 

Daaraan werken mee het Westfries Mannenkoor en het a capellakoor de Moonliners. Ook wordt er een 

korte sketch opgevoerd. In de zaal is een kleine tentoonstelling ingericht over de Wognummers en hun 

dirigent. 

 

De organisatie berust bij onze stichting en het Westfries Mannenkoor. Doel is muziek laten horen uit eind 

19e en begin 20e eeuw en hedendaagse muziek. Muziek legt een verbinding tussen toen en nu. 

Dit alles onder de noemer ‘Wat een geluk’. Deze titel heeft een link met thema ‘Geluk’ van de Maand van 

Geschiedenis 2017. 

Wat een geluk dat er vroeger zulke muzikale schoolmeesters waren in Wognum, wat een geluk dat er 

zulke goede koren werden opgericht, wat een geluk dat er nog steeds zoveel gezongen wordt, want 

zingen en muziek brengt geluk. 

 

Kaarten: 10 euro inclusief een consumptie.  

Maak dit bedrag over op rek. nr. NL32 RABO 0329 7769 75, De Cromme Leeck, Wognum.  

Hiermee reserveert u een zitplaats. Kaarten aan de zaal: € 12,50.    

Ook zijn kaarten te koop bij: 

Read Shop, Boogerd in Wognum 

Drogisterij Rozemarijn, Boogerd in Wognum 

T. Schouwe, Ringbalk 50, Wognum. 

 

Plaats:      Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum 

Datum:    zondag 22 oktober 2017 

Aanvang: 14.30 uur    

 

 

 

 

Het herdenkingsmonument  

in de tuin van de Protestantse kerk. 

  

http://www.decrommeleeck.nl/
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Westfrieslandprijs 

Onze stichting kreeg op zaterdag 2 september de Westfrieslandprijs 2017 van het Westfries Genootschap. 

Deze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van duizend euro. 

 

Ieder jaar reikt het Westfries Genootschap deze prijs uit aan een persoon, groep of instelling, die zich 

bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef of het ontwikkelen 

van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het 

genootschap.  

Op de Westfriezendag, de jaarvergadering van het genootschap, die werd gehouden in Schagen, 

overhandigde voorzitter Jan Smit de oorkonde aan Ina Broekhuizen, Trudy Schouwe en Joke Admiraal. 

De tekst op de oorkonde luidt: 

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2017 toe te kennen aan 

Historische Stichting De Cromme Leeck vanwege haar inzet voor het vergroten van de kennis van de 

historie van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De vele publieksgerichte cultuurhistorische 

activiteiten zijn ook voor anderen dan inwoners van genoemde dorpen van belang en vormen een goed 

voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen.  

Ina Broekhuizen toonde zich verheugd met de prijs en droeg die op aan de vrijwilligers en de donateurs 

van de stichting. 

 
 V.l.n.r. Jan Smit, Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe. 

(foto  Frans Leek, Stichting Projector) 

  

http://www.decrommeleeck.nl/
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Nieuw bestuurslid Jorn Schol 

Hallo! Ik ben Jorn Schol, en ik ben nu al een tijdje actief voor 

De Cromme Leeck. Sinds half 2014 woon ik op de 

Oosteinderweg in Wognum, samen met mijn vrouw Aranka.  

Ik ben bestuurslid geworden van de stichting omdat ik 

geïnteresseerd ben in de historie van Wognum (en 

omgeving) en omdat ik zo ook beter bekend raak met de 

dorpen.  

Bouwkunst heeft mijn belangstelling. Ik heb een 

bouwkundige opleiding gehad. Daarom werd ik, namens het 

bestuur, lid van de Bouwhistorische werkgroep, die zich 

inspant zich in om beeldbepalende panden vast te leggen 

voordat ze gesloopt of ingrijpend verbouwd worden. Ik ben 

blij dat ik toe kon treden tot het bestuur en mij kan inzetten 

voor het behoud van de historie!  

 

Naast mijn interesse voor de bouwkunst heb ik nog een passie, muziek! Ik zit in 

de Bloeband. Wij spelen rock&roll en oefenen op vrijdagavond in Wognum. 

 

Westfriese kaart 

Westfriese kaart is een nieuw project van het Westfries Archief.  

Bekijk via www.westfriesarchief.nl/historie/westfriese-kaart digitale kaarten vol met historische verhalen 

uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen. Bij 

ieder verhaal staat een historische foto die u met Google Streetview kunt vergelijken. Zo komen heden en 

verleden samen.  

Op de Westfriese Kaart komen verschillende historische thema’s tot leven. Het thema Tweede 

Wereldoorlog is het eerste thema dat is uitgewerkt. Samen met historische verenigingen en 

erfgoedpartners worden volgende thema’s en kaarten verder ingevuld. Ook De Cromme Leeck doet mee 

aan dit project. 

  

Heeft u opmerkingen over de kaart? Mist u verhalen of wilt u meewerken aan het vullen van de kaart? 

Neem dan contact op met info@westfriesekaart.nl 

 

 

http://www.decrommeleeck.nl/

