Nieuwsbrief januari 2018

Een nieuw jaar
Voor ons ligt een nieuw jaar. Een open boek dat langzamerhand wordt volgeschreven met
gebeurtenissen en ervaringen.
Het bestuur wenst u allen veel positieve momenten toe in 2018.
Ons eigen boek – het jaarboek ̶ begint vorm te krijgen. Schrijvers leveren artikelen aan, de
redactie schaaft, past en meet, foto’s worden gezocht en nu, in januari, wordt de kroniek over
2017 samengesteld. Vanaf eind april kunt u het resultaat bewonderen.
Naast deze nieuwsbrief krijgt u een papieren factuur voor 2018. U maakt de penningmeester blij
wanneer u het bedrag van € 15,- snel overmaakt.
Een hoger bedrag is natuurlijk zeer welkom!
Ook welkom zijn nieuwe vrijwilligers voor ons museum Huis van Oud.
- Twee of drie keer gastvrouw of -heer zijn op een zomerse zondagmiddag (van ongeveer
13.30 tot 17 uur) of voor een groep buiten de openingstijden is een zinvolle en gezellige
tijdsbesteding.
- We zijn op zoek naar een roostermaker voor het nieuwe seizoen.
Marlène Schouten heeft dit werk twee jaar gedaan, waarvoor veel dank.
Ze wil het stokje nu overgeven. Natuurlijk zorgt ze voor een goede overdracht.
- Deze zomer richten we weer een tentoonstelling in op de stallen van het Huis van Oud.
Het thema wordt ‘zang en zangers’. Wie wil ons daarbij helpen?
Informatie over of aanmelden voor al dit vrijwilligerswerk: Ina Broekhuizen, 0229 572159.

Een groep bezoekt het Huis van Oud. Eerst is er koffie en
appeltaart.
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Zoeken en vinden
Een avond over archief- en familieonderzoek
De eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar vindt plaats op vrijdag 9 maart in café De Vriendschap
in Wadway. De avond staat in het teken van historische onderzoek. Waar vind je gegevens over
je voorouders, over een gebeurtenis, over je huis, je straat of je dorp? Waar staat iets over de
school of de kerk?
Sanne Maasbach en Elsbeth Groothedde van het Westfries
Archief in Hoorn verzorgen het gedeelte voor de pauze. Zij
vertellen over de taak en de werkwijze van het archief en over
het nieuwe project De Westfriese Kaart. Ook laten ze (digitaal)
enkele speciale archiefstukken uit onze dorpen zien.
Na de pauze vertelt een bestuurslid van de Stichting
Westfriese Families over stamboomonderzoek. Duik in de
geschiedenis van je familie! Hoe ver kom je, waar loop je
tegenaan, welke ontdekkingen doe je? Stilgestaan wordt bij
bijzondere verhalen en er wordt uitleg gegeven over aanpak
en opzet van genealogisch onderzoek.

Oude kaart

Zoeken en vinden, een avond over archief- en familieonderzoek
Met Sanne Maasbach, Elsbeth Groothedde en Ed Dekker
Vrijdag 9 maart, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Café De Vriendschap, Wadway

Voorbeeld Westfriese Kaart
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Hoor mijn lied
Tentoonstelling over zang en zangers
Op zondagmiddag 22 oktober 2017 vond in de Protestantse kerk van Wognum een bijzonder
concert plaats ter herinnering aan Willem Saal en zijn koor Jacob Kwast ofwel de Wognummers.
Aanleiding was het honderdste sterfjaar van Saal.
De Cromme Leeck had voor die dag een kleine tentoonstelling
ingericht in de kerkzaal. Te zien waren programma’s,
liedteksten, reisschema’s en foto’s van het koor, alsook
lauwerkransen, vaandels en grammofoonplaten.
Deze mini-expositie verdient meer belangstelling. Vandaar dat
het de basis wordt van de zomertentoonstelling in het museum
Huis van Oud. Niet alleen is daarbij aandacht voor Willem Saal,
maar ook voor de bekende dirigenten Jacob Kwast en Andries
Magnée en voor het Mannenkoor Sint Caecilia, dat opgericht
werd in 1899.

Het vaandel van het mannenkoor
Sint Caecilia met daarvoor
portretten van de Wognummres

Daarnaast wordt een sprong gemaakt naar 2018. Alle koren
die er dit jaar zijn in Nibbixwoud, Wognum en ZwaagdijkWest willen we in het zonnetje zetten.
Het geheel wordt aangekleed met oude grammofoons,
radio’s en dergelijke.

Een indruk van de expositie
Loper gezocht
In de stal het Huis van Oud liggen twee lopers op de groep: een korte en een langere. Graag
zouden we in ieder geval de korte vervangen. Wie heeft er een smalle loper voor ons? Nieuwe
lopers zijn te breed. Het kan dus ook een traploper zijn.
Melden bij Bets Tool, 0229 573397.
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