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Huis van Oud opent op 4 juli
Op zondag 4 juli opent het Huis van Oud de deuren weer! Uiteraard met inachtneming van de
geldende coronamaatregelen.
De maanden juli, augustus en september zullen we, als alles goed gaat, zoals gebruikelijk open
zijn op de zondagmiddagen van 14 tot 17 uur alsook tijdens de Open Monumentendag op
zaterdag 11 september, van 11 tot 17 uur. Er worden geen evenementen op de eerste zondagen
georganiseerd en ook het groepsbezoek vervalt.
Wel is er iedere zondag koffie en thee met Westfriese krentenmik verkrijgbaar voor € 2,50.

Een groep vrijwilligers maakte in juni het huisje en de stallen schoon. Daarna werd de
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog ingericht. De basis daarvoor vormen de 19
informatieborden die al sinds maart 2020 ingepakt op de stallen staan, omlijst met voorwerpen,
foto’s en papiermateriaal.
In het Vierkantje is een verkorte film te zien met interviews die werden gehouden in 2005.
Cor Baas, Siemen Bleeker, Tiny de Boer, Niek en Lies Commandeur-Machtel, Alberdien Ruyter,
Jaap Schipper en Jan Schouten vertellen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog,
onder meer over het neerstorten van vliegtuigen in Wognum en Wadway, de droppings aan de
Zomerdijk en de razzia in Wognum maar ook over gebeurtenissen uit het dagelijks leven.

Materiaal gevraagd
Hebt u materiaal dat gebruikt kan worden voor onze WOII-tentoonstelling en wilt u dat drie
maanden in bruikleen geven? Dat is plezierig!
Maar:
het materiaal dient betrekking te hebben op Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West,
het is bijzonder, dus liever niet de gebruikelijke bonkaarten en persoonsbewijzen
en we horen of lezen graag het verhaal dat erbij hoort.
Aanmelden tot en met 23 juni bij Ina Broekhuizen, tel. 572159, Postgalei 23 in Wognum.
Bij voorbaat dank!



Nog even geduld! Op 4 juli opent het Huis van Oud de deuren met een tentoonstelling over 75 (+1) jaar

Bevrijding in West-Friesland. (Foto Ina Broekhuizen)

Jaarboek
In mei  is het nieuwe jaarboek bij alle donateurs bezorgd. We hebben goede reacties ontvangen
op deze uitgave. Inmiddels zijn we praktisch door de voorraad heen. Nieuwe donateurs krijgen
een PDF van het boek en het jaarboek van 2020.



Uitdelen van de jaarboeken aan de vrijwilligers.  (Foto Han Staal)

Nieuw bestuurslid
Het bestuur van De Cromme Leeck is blij met de komst van ons nieuwe bestuurslid Cilia Vlaar.
Hieronder stelt ze zich voor.

Even voorstellen
Bij Trudy Schouwe had ik eens een balletje opgeworpen dat ik wel wat wilde doen voor De
Cromme Leeck. Al mijn hele leven heb ik belangstelling gehad voor geschiedenis maar ik had
daar verder nooit wat mee gedaan. Nu mijn leven qua werk wat rustiger is geworden was het
een mooie gelegenheid daar eindelijk invulling aan te geven. Inmiddels heb ik twee
bestuursvergaderingen meegemaakt en wil me daarom hierbij aan u voorstellen.
Mijn naam is Cilia Vlaar, ik ben 57 jaar oud, geboren en getogen in Benningbroek. Sinds ik
samen ben met mijn echtgenoot, Hans Stam, woon ik in Wognum. Inmiddels al meer dan de
helft van mijn leven. Hans en ik hebben twee zoons, twee schoondochters en twee
kleindochters.
Afgelopen zomer zijn we verhuisd naar de Lekermeer, waar we genieten van de weidsheid van
het boerenland. We wonen er nog net binnen de gemeentegrens, je zou dus kunnen zeggen dat
we in het laatste huis van Wognum wonen, of in het eerste, net hoe je het bekijkt.
Tot 2018 was ik HR manager bij RR Mechatronics in Zwaag. Tegenwoordig ben ik zelfstandige
met een kleine HR adviespraktijk. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik echter aan mijn
studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Inmiddels heb ik mijn
propedeuse bijna gehaald. Het is weer ouderwets blokken, maar ik doe het met veel plezier.
Eén van de disciplines is cultuurgeschiedenis en wie weet kan ik daaruit putten in mijn bijdrage
aan De Cromme Leeck. Ik ga in ieder geval mijn best doen!

Cilia Vlaar



Welgelegen
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de boerderij Welgelegen aan de Kerkstraat in
Wognum. Inmiddels is het legaat van Henk Sloetjes officieel aanvaard door De Cromme Leeck.
Het is de bedoeling dat de stolp een museale bestemming krijgt. Ook is er een commissie in het
leven geroepen die zich zal buigen over een plan van aanpak. Duidelijk is dat we weloverwogen
en zeker niet overhaast te werk zullen gaan.
Er hebben zich direct al enthousiaste personen gemeld als vrijwilliger. Dat geeft ons goede
moed. Over enige tijd zullen we een oproep doen met een specifieke taakomschrijving.
Wie zich nu al aan wil melden (bij ons secretariaat) is uiteraard welkom.

Begin mei zijn er met een drone foto’s gemaakt van de boerderij en de omgeving. (Foto’s Dick Ham)

Filmopnames bij Huis van Oud
Op maandagochtend 5 juli worden er filmopnames gemaakt in en om het Huis van Oud. Dit
gebeurt in het kader van het project Ode aan het Landschap. De regionale bibliotheken vertalen
deze titel naar Ode aan Westfriesland. De film is het startpunt van de activiteiten rondom dit
thema. Ina Broekhuizen verzorgt bij het Huis van Oud een lezing over het Westfriese landschap
gelardeerd met muziek en gedichten.
Vervolgens worden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan zogenoemde vertel- en
schrijftafels in de zes aangesloten bibliotheken. Bij de verteltafel bekijken ze de film en praten
erover. Een week later is de schrijftafel waar de deelnemers samen met Ina een eigen Ode aan
Westfriesland schrijven.
De film zal ook via een link op onze website te zien zijn.
Meer informatie over de vertel- en schrijftafels: www.westfriesebibliotheken.nl



Deze e-mail is verstuurd aan jeroen.elias@quicknet.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u secretaris@decrommeleeck.nl toe aan uw

adresboek.


