
Ina Broekhuizen-Slot

D©  ú©mugk©©m vam  ©©n  vaamd©n

Zeker vroeger, maar ook heden ten dage, was menige
\.ereniging in het bezit van een vaandel.   Doorgaans
een schitterend geborduurd kunstbezit met de naam
\.an de vereniging, het oprichtingsjaar en soms ook
een embleem of een afl)eelding van de heilige waar
de vereniging haar naam aan ontleende.
In de herfst van  1997 kwam een dergelijk vaandel
ineens weer boven water.   Het betreft het vaandel
\`an het mannenkoor Sint Caecilia uit Wognum, met
daarop het jaartal  1899.
Een dochter van de heer Henk Lam (uit Wognum)
studeeri in Utrecht.   Een mede-studente vertelde haar
dat haar grootmoeder, mevrouw Vos wonende in
Nijmegen (!), een Wognums vaandel in haar bezit
had.

De gemeente Wognum toonde belangstelling voor
deze vondst en kocht het vaandel aan.   Vervolgens
gaf zij het in bruikleen aan  `De Cromme Leeck', die
voor restauratie zorg heeft gedragen.

Bruikleen

Wellicht hebt u ook voorwerpen, boeken, foto's,
documenten of aiidere zaken die u aan onze stichting
schenken wilt of in bruikleen zou willen geven.
Wij houden ons van harte aanbevolen voor
dergelijke schenkingen.

Soh©nking©m
ln het `Jaarboek' zal elk jaar een verantwoording
staan van geschonken foto's, boeken, schilderijen,
enz., enz., welke in het voorgaande jaar zijn
geschonken.

In het jaar 1997 werd geschonken:
Gem. Wognum:   1  boek -Landview.
idem                        l  boek -Zingend wognum.
Sjaak Jong            l  boek -KLEIPIJPEN, drie eeuwen

Ned. kleipijpen in foto's.

De boeken, welke eigendom worden van de
Historische Stichting `De Cromme Leeck' zullen
worden voorzien van een `Ex Libris'. zoals hieronder
is afgebeeld.

Hd®s

Al ging je vroeger `n koppie doen
den liep je deur de hos,
ie riepe..  ".Ïs `r vollek in? "
De deur was meistentoids wel los.

Al druk j 'opheden op de bel
den wordi de sleutel drie keer draaid,
een licht floept an - een grendel skuift
eerdat de deur `rs openzwaait.

Alarmsysteme , dieveklauw
vori is `t vertrouwen, voilighoid,
de deure los - "kom d`r maar in"
is dai voorgoed verleden toid ...? 1.   B.-S.
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