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Terugblik
Ina Broekhuizen

Wilhelmina. Bij het voormalige gemeentehuis aan het 

Raadhuisplein staat een boom die herinnert aan de vijftig-

ste verjaardag van koningin Beatrix op 31 januari 1988. 

De Cromme Leeck wil de traditie nieuw leven inblazen 

en gaat over tot de  aankoop van een koningslinde. In 

overleg met de gemeente wordt een goede plaats ge-

vonden voor deze bijzondere boom. 

Op de verjaardag van Willem-Alexander planten Ina en 

René de linde en ze begieten hem rijkelijk met water. 

Daarna klinken alle aanwezigen met een oranjebittertje 

op koning Willem-Alexander. Naderhand wordt er een 

informatiebordje bij de boom geplaatst.

Regioarcheoloog Carla Soonius laat in de pauze van haar lezing de histo-
rische waardenkaart zien van het gebied rond Wognum en Nibbixwoud. 

Met hulp van Hans Bleeker planten Ina Broekhuizen en René 
Schoutsen de koningslinde.

Verjaarspartijtje

In het voorjaar is het tijd voor de schoonmaak. Ook 

het Huis van Oud wordt dan grondig aangepakt. Op 

vrijdag 15 maart gaat een tiental vrijwilligers aan de 

slag onder de bezielende leiding van Riet op den Kel-

der. Het is een koude dag, er valt zelfs natte sneeuw, 

maar ’s middags is alles ’skoôn en op stel’. 

Voor het eerst worden er twee verjaarspartijtjes gevierd in 

het Huis van Oud. De première is op vrijdag 29 maart. Dan 

houdt Demi Willemsen uit Spanbroek met haar ouders en 

zes vriendjes en vriendinnetjes haar partijtje aan de dijk. 

Demi is een kleindochter van Jan Oud, de broer van Cees 

Oud. Cees woonde als laatste in het huis aan de Grote 

Zomerdijk. Ook opa Jan is daar geboren en opgegroeid. 

De kinderen luisteren aandachtig naar een verhaal over 

de winter. Daarna kijken ze hun ogen uit in het huisje. 

De plee buiten en de regenwaterput zijn ook interes-

sant. Op het erf ligt ouderwets speelgoed klaar: stelten, 

hoepels, hoelahoepen en springtouwen. Genoeg om 

lekker met elkaar te spelen. Ten slotte knutselt iedereen 

een mooi huisje en versiert dat met vrolijke kleuren. 

Archeologie en kunst

In het jaar 2013 organiseert De Cromme Leeck twee 

lezingen op bijzondere locaties. Regioarcheoloog Carla 

Soonius vertelt op 22 februari over de archeologie 

en het ontstaan van het landschap van Midden-West-

Friesland. Dat doet ze bij John Koomen Tuinen aan 

de A.C. de Graafweg in Wognum. Voorafgaand aan de 

lezing houdt John Koomen een korte inleiding over de 

Op 25 oktober komt Bertus Bakker naar Het Raadhuis 

in Wognum. Zijn lezing gaat over de omvangrijke kunst-

collectie van koning Willem II (1792-1849). Die verzame-

ling telde onder andere schilderijen van de bekendste 

Vlaamse Primitieven, zoals Jan van Eyck en Rogier van 

der Weyden. Maar ook werken van Rembrandt ontbra-

ken niet, alsmede schilderijen van eigentijdse meesters. 

De avond wordt gehouden in het kader van het thema 

Vorst en volk van de Maand van de Geschiedenis. 

De aanwezigen bewonderen het fraaie, nieuwe interieur 

van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1c.

Kroningsboom

Op 30 april 2013 wordt prins Willem-Alexander in-

gehuldigd tot koning der Nederlanden. Om dit feit te 

gedenken planten Ina Broekhuizen en René Schoutsen, 

respectievelijk voorzitter van de historische stichting 

De Cromme Leeck en van de Oranjevereniging, een 

kroningsboom. Dat gebeurt op zaterdagmiddag 27 april. 

De koningslinde staat op de hoek van de Jacob Kwast-

laan en de Willem Saallaan. 

Het planten van de linde is een initiatief van De Cromme 

Leeck. In Wognum staat een kroningsboom in de Raad-

huisstraat tegenover de protestantse kerk. Die linde is 

geplant in 1898, het jaar van de inhuldiging van koningin 
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Groôs op oôs

Onder de noemer Groôs op oôs, talent van eigen bo-

dem,  openen we op vrijdagavond 26 april in zaal Stam 

ons seizoen. De tentoonstelling van deze zomer heeft 

als thema Op roet. Het grootste staltje is ingericht 

krijgen Kees en Joke Kuip het eerste exemplaar van het 

jaarboek 2013 overhandigd. De oorkonde is voor Jacko 

en Anja Wiering van de Grote Zomerdijk in Wognum. 

-

tig een lichtkap gebouwd door de toenmalige eigenaar 

Jan Meurs. Deze lichtkap is in 2012 door Jacko opge-

knapt: er zijn plexiglazen ruiten aangebracht en op het 

dak zijn dakpanplaten gemonteerd. Uit waardering voor 

deze investering wordt de oorkonde 2013 uitgereikt. 

Aansluitend is de microfoon voor talent uit ons werk-

gebied. De groep Zus en de joôs zorgt voor hilariteit 

en ontroering met hun nieuwe liedjes. Zang is er ook 

van Piet Meester en zijn dochters Nienke en Lynn. 

Gerard de Graaf brengt zelfgeschreven nummers. 

De Zwaagdijker gitarist Chris Baesjou begeleidt zijn 

zus Hetty en haar vriendin Susan.  Uit Nibbixwoud 

komen de humoristische playbackers Gerard Broersen 

en Jan Commandeur (de Zeemeermin) en Henny en 

Theo Boots. Ingmar Berkhout sluit de avond af als een 

zeer enthousiaste Figaro met Piet Meester als willoos 

slachtoffer. Koos Blauw, Jaap Clay en Simon Oud zor-

gen voor de techniek. Bedankt daarvoor!

Aan het eind van de avond kunnen de donateurs hun 

nieuwe jaarboek meenemen. 

Het eerste exemplaar van het jaarboek 
2013 is voor Kees en Joke Kuip.

De oorkonde gaat naar Jacko en Anja 
Wiering vanwege het opknappen van de 
lichtkap in het dak van hun boerderij aan 
de Grote Zomerdijk.

Nienke Meester uit Wognum begeleidt zichzelf terwijl 
ze prachtige liederen zingt.

Het eerste verjaarspartijtje in het Huis van Oud, links de jarige Demi Willemsen.

Een koude dag om het houtwerk af te soppen. Hier Wim Broekhuizen en Hans Bleeker 
aan het werk.
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Op roet

De jaarboeken kunnen het hele seizoen op zondagmid-

dag worden afgehaald bij het Huis van Oud. Dit systeem 

bevordert het bezoek aan het museum en zeker op de 

wat rustiger zondagen is dat plezierig. 

De tentoonstelling Op roet is samengesteld door de 

tentoonstellingswerkgroep die bestaat uit Gerda van 

Baar, Marlène Schouten, Conny Stam en Margo Wilcke. 

De expositie trekt veel bekijks, dit jaar komt ook een 

behoorlijk aantal groepen naar de dijk.

Bijzondere dagen zijn zondag 28 april en zaterdag 8 

juni. Op 28 april is het Huis van Oud een van de start-

plaatsen van een sterrit, georganiseerd door molen De 

Hoop in Wervershoof. De andere startplaatsen zijn: 

molen De Hoop, Etersheimerbraakmolen in Etersheim 

en sierboerderij Jan Cees Lont in Nieuwe Niedorp. De 

sterrit zorgt voor veel extra bezoekers.

Op zaterdag 8 juni wordt de Rabo-sponsortocht ver-

reden. De route Hoorn-Wognum-De Goorn loopt langs 

-

elf uur al op is! Dan stappen we maar over op de joden-

koeken. Het is een gezellige en bedrijvige ochtend!

Racen en zingen

De activiteiten op de eerste zondagen staan allemaal in 

het teken van vervoer.

Op zondag 5 mei bouwen Piet Blaauw (Piet Speed) en 

Nico Braas op het grasveld een racecircuit op. De par-

tytent biedt hun beschutting. Veel kinderen testen hun 

racevaardigheid op deze baan. Piet reikt prijzen uit aan 

de beste racers.

West-Friese teksten over uitgaan en vervoermiddelen 

zijn te horen op zondag 2 juni. Joop van Diepen, Nel 

Vlaar, Margo Wilcke en Ina Broekhuizen lezen mooie 

gedichten en verhalen voor.  Accordeonist Gert Ruys 

deelt boekwerkjes met de teksten van tientallen lie-

deren uit. Samen met het publiek werkt hij een heel 

repertoire af. Het is zonnig weer en iedereen geniet.

Brommers op het erf

-

merclub West-Friesland een toertocht vanaf het Huis van 

Oud. In de loop van de dag komen de brommerfanaten 

weer terug op de Grote Zomerdijk. Op het erf staan de 

Als je op reis bent, verstuur je een ansicht. Op zondag 

4 augustus tonen twee verzamelaars delen van hun 

uitgebreide collectie. Kees Modder uit Aartswoud laat 

onder meer kaarten zien met oude dorpsgezichten. In 

de verblijfsruimte heeft hij panelen opgesteld waarop 

de ansichten per onderwerp zijn opgehangen.  Alphons 

-

sen erop, die liggen in de stal ter inzage.

Zus en de joôs met Koos 
Blauw, Wilma Koenis en 
Jan Steltenpool.

Racebaan op het erf met Piet Blaauw (Piet 
Speed) en Nico Braas.

Er wordt volop meegezongen met accordeonist 
Gert Ruys.

Alphons Deutekom uit Mid-
woud spaart ansichten met 

fietsen erop. Zijn collectie ligt 
ter inzage op de stal.

Veel brommers en fietsen zijn te zien bij 
het Huis van Oud.
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Fietsen en schatten

bij het Huis van Oud. Het is geen lange rit, want op de 

route liggen vijf locaties waar vervoermiddelen te zien 

zijn. Prachtige oldtimers staan bij de boerderij Welgele-

hier twee vrachtwagens en een luxewagen opgesteld. 

In de tuin van Bas de Koning op de Oosteinderweg 

zijn zeven Volvo’s te zien, eigendom van de familie De 

Koning en van Hank Blauw. Op de zolder van de pro-

testantse kerk in Wognum presenteert de modelspoor-

schitterende auto’s van Hans Breeuwsma uit Wognum 

en Ron Kraakman uit Zwaagdijk-West. Jaap Luken uit 

Zwaagdijk-Oost heeft de brandweerjeep van de voor-

malige gemeente Nibbixwoud hiernaartoe gereden en 

langs de weg pronken  glanzende vrachtwagens van de 

veel meer oldtimers te bewonderen, daar staan ook 

auto’s van Kees Dekker van het Automuseum Schagen. 

Al met al een geslaagd evenement, met dank aan de 

exposanten!

Als afsluiting van het seizoen organiseert de commis-

sie Kap en Dek van het Westfries Genootschap op 

zondag 29 september de middag Schatten uit de kast. 

Velen nemen textiel, aardewerk, sieraden, merklappen 

en dergelijke mee naar het Huis van Oud. Deskundigen 

geven advies en vertellen over herkomst, ouderdom en 

gebruik. 

Bestuur

Cor Koomen bedankt als bestuurslid van De Cromme 

Leeck en Trudy Schouwe neemt afscheid als lid van de 

Beheercommissie. 

Het bestuursuitje heeft Broek in Waterland als doel. 

Gids Jan Maars geeft tijdens de rondwandeling een bij-

zonder goede uitleg over de geschiedenis van het dorp. 

Bestuursuitje in Broek in Waterland. V.l.n.r.: Kees Veken, Henk 
Sloëtjes, Gerda van Baar, Tom van Baar, gids Jan Maars, Wim 
Broekhuizen, Joke Admiraal, Dirk Schouwe, Trudy Schouwe, Ria 
Hoogewerf, Niel Kok,  Adrie Hoogewerf en Gerard Admiraal.

De glanzende oldtimer van Ron Kraakman uit Zwaagdijk-West staat 
opgesteld voor het pand van dakdekkersbedrijf Admiraal. Daarachter 
de brandweerjeep van Nibbixwoud, eigendom van Jaap Luken.

Ook nemen we een kijkje in de kerk en in het fraai 

gerestaureerde en ingerichte  ‘beroemde huis’. 

De Beheercommissie gaat op pad naar het Rundvee-

museum in Aartswoud. Meindert Nieuweboer vertelt 

met verve over het ontstaan en de ontwikkeling van dit 

museum. Tijdens zijn verhaal wordt buiten in het land 

een blaarkopkalfje geboren.

De vrijwilligers van het Huis van Oud worden gastvrij 

ontvangen in het Automuseum in Schagen. Zij bewon-

deren de uitgebreide collectie en de mooie kantine. 

Huis van Oud.

Lees meer

Meer informatie en nog veel meer foto’s over boven-

staande activiteiten zijn te vinden op onze website 

www.decrommeleeck.nl. Daarop staan ook duizenden 

afbeeldingen van personen, gebouwen en dorpsgezich-

ten en natuurlijk het laatste nieuws over onze stichting.  

De Op roet-
fietstocht start bij 
het Huis van Oud. 

Margo Wilcke deelt 
de routebeschrij-

ving uit.


