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Het jaar 2014 staat voor onze stichting in het teken 

van de uitgave van het omvangrijke boekwerk Tot uw 

dienst over 75 jaar middenstand in Nibbixwoud, Wadway, 

Wognum en Zwaagdijk-West. Een waagstuk, niet alleen 

het schrijven en de samenstelling ervan, maar ook de 

organisatie van de pr en de verkoop. 

en in de dorpskranten en andere media is er regelmatig 

aandacht voor het boek. Dat heeft tot gevolg dat veel 

mensen voorintekenen op deze uitgave. Dit feit geeft het 

bestuur het vertrouwen om een hoge oplage te bestellen. 

Na de presentatie eind april is Tot uw dienst te koop 

bij het Huis van Oud, bij bestuursleden, bij drogisterij 

Heijn en Floridus in Nibbixwoud. Aan het eind van het 

jaar is er nog steeds vraag naar het boek en aan die 

vraag kunnen we gelukkig voldoen.

Graag wil ik allen die meegewerkt hebben aan de 

totstandkoming van Tot uw dienst nogmaals hartelijk 

danken voor hun inzet en doorzettingsvermogen. 

Het resultaat daarvan is een prachtig boekwerk, dat 

een gedegen bijdrage levert aan de geschiedschrijving 

van West-Friesland.

Na de boekpresentatie volgt een zomer met veel 

activiteiten bij het Huis van Oud. In het begin van de 

herfst komt de redactiecommissie voor het eerst 

bijeen en buigt zich over de samenstelling van het 

jaarboek 2015. Schrijvers gaan aan het werk, foto’s 

worden bij elkaar gezocht, artikelen geredigeerd, de 

kroniek en andere vaste rubrieken samengesteld. 

Voor u ligt nu dat nieuwe boek! 

Met onder meer het tweede deel van het interessante 

levensverhaal van Jan Hand, een indringend artikel over 

de tuberculose in het gezin Koeleman uit Nibbixwoud 

en een uitgebreide beschrijving van de boerderij van 

de familie Ootes aan de Kerkstraat. Ook een stolp in 

Zwaagdijk-West wordt beschreven: de karakteristieke 

Maria Hoeve aan de Zwaagdijk 445. 

Balletvereniging Animo viert dit jaar het 50-jarig 

bestaan, reden om over deze vereniging een artikel 

samen te stellen. Paul Karels beschrijft het leven van 

zijn moeder Alie Karels-Vernooy. Zij vertelde hem 

hierover toen zij in verpleeghuis Lindendael verbleef.

Maar we kijken niet alleen terug in de geschiedenis, 

ook aan recente gebeurtenissen besteden we aandacht. 

Bijvoorbeeld aan de vier nieuwe boerderijen die de laatste 

jaren verrezen aan de Oosterwijzend. 

Joop Ooijevaar zorgt daarbij voor de historische invalshoek.

Genoeg variatie dus in dit jaarboek, zoals u van ons 

gewend bent. 

Veel plezier ermee en dank aan alle medewerkers! 

Voorwoord
Ina Broekhuizen
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De medewerkers aan Tot uw dienst: 
Staand v.l.n.r.: Hans Ursem, Koos Ligthart, Frits Zwaan, Cor Hoogland, 
Sjaak Jong, Cees Appelman en Henk Sloëtjes. 
Zittend: Kees Veken, Adrie Smit, Ina Broekhuizen-Slot, Mieke 
Goulmy-Vasterman, Joke Admiraal-Koemeester, Peter Stam en Trudy 
Schouwe-Schouten. Afwezig: Ko Groot en Theo Ursem. 

Volle zaal bij café De Vriendschap in Wadway.

Gijs Otten in de motorjas van zijn 
schoonvader Gert Vriend toont 
een oude BMW-folder.

Jan Hand heeft het eerste exem-
plaar van Tot uw Dienst in ont-
vangst genomen.

Terugblik
Trudy Schouwe

Middenstand

Na een aantal jaren van onderzoek, schrijven en 

materiaal verzamelen, verschijnt in het voorjaar 

het boek over de middenstand van Nibbixwoud, 

Wadway, Wognum en Zwaagdijk-West. 

In het 400 pagina’s dikke boek Tot uw dienst staan 

talloze verhalen over middenstanders van toen en 

nu. Interessant om te lezen en leuk om de afbeel-

dingen te bekijken. Een gedegen naslagwerk dat 

inmiddels op veel boekenplanken staat. 

Vooruitlopend op de presentatie van het boek is op 

vrijdag 28 februari in café De Vriendschap in Wadway 

een lezing georganiseerd door en over middenstanders.

Sjaak Steur staat stil bij de kruidenierswinkel van zijn 

ouders in Wadway. Jan Koeleman stapt in 

-

huisstraat en in de Vezo-supermarkt in 

Wognum. Jan Entius verhaalt over het bekende café 

Het Wapen van Nibbixwoud. Jan Vriend kijkt 

terug op het bedrijf van zijn vader Gert, de motoren-

handel in Zwaagdijk-West. Gijs Otten is behulpzaam 

bij het tonen van attributen en kleding van zijn schoon-

vader Gert Vriend aan het publiek. Kees Veken ten 

slotte maakt ons deelgenoot van zijn herinneringen aan 

winkeliers in Wognum. Zowel aan degenen die aan huis 

kwamen, alsook aan de neringdoenden waar hij als kind 

naartoe gestuurd werd door zijn moeder.

Op vrijdagavond 25 april wordt het eerste exemplaar 

in Partycentrum Stam uitgereikt aan de oudste inwo-

ner en middenstander van Wognum, de heer Jan Hand. 

Joop van Diepen, Nel Vlaar en Margo Wilcke lezen ver-

halen en gedichten voor over de 

en winkeliers getoond. 
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Piet en Elise 
Konijn-Klaver 
ontvangen de 
oorkonde uit 
handen van 

Ina Broekhuizen.

Joukje Has heeft het eerste jaarboek van 2014 in haar handen.

Slager Jan Koeleman brengt zijn bestelling naar Riet op den Kel-
der. Samen openen zij de tentoonstelling Tot uw dienst.

Marcel Roozendaal met zijn gerookte vis.

Piet en Elise Konijn-Klaver krijgen deze avond een oor-

konde als waardering voor het historisch verantwoord 

schilderen van de gevelstenen in hun boerderij Geloof, 

Hoop en Liefde aan de Kerkstraat 102 in Wognum. Dit 

zorgvuldig opknappen van de vijf stenen was een tijd-

rovend karwei. Na deskundig advies zijn de gevelstenen 

schoongemaakt en weer geschilderd in de originele 

kleurstelling.

Het eerste jaarboek van 2014 wordt uitgereikt aan 

Joukje Has, voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde 

uit Nibbixwoud. In het jaarboek staat een artikel over 

60-jarig jubileum vierde.

Op zondagmiddag 27 april vindt de opening van de 

tentoonstelling Tot uw dienst plaats met als thema de 

plaatselijke middenstand. Het Brugorkest en de jeugd-

drumband, onderdeel van fanfare Ons Genoegen uit 

Wognum, verzorgen onder leiding van Bert Willemsen 

en Jan Groenland de muzikale omlijsting. Slager Jan 

bloid aan. Meteen 

noteert Jan de nieuwe bestelling en aansluitend worden 

de laatste dorpsnieuwtjes uitgewisseld. Daarna nodigt 

samen de tentoonstelling. Een ijscoman deelt ijsjes uit 

aan de kinderen. Jammer genoeg is het weer slecht. 

Ondanks dat komen veel mensen kijken en hun boeken 

ophalen.

Eerste zondagen van de maand

Op 4 mei is het een stuk warmer en gelukkig droog. ’s 

Morgens brengen Cees Stam uit Spanbroek en Marcel 

Het erf wordt ingericht met fuiken en netten, een vis-

sersboot met de naam Jaap, een professionele rookkast 

en rookton, een tafel met fotomateriaal en gebreide 

netten plus een demonstratienet. 

Er bestaat veel belangstelling voor de visserijattributen 

en natuurlijk voor het proeven van de vis. Cees als 

Marcel vertellen met kennis en passie over hun hobby’s. 
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De rammen van Dennis Nan worden door hem bij het Huis van Oud 
geschoren.

De Landlubbers uit Obdam vermaken het publiek met hun optreden.

Onder een warme zon worden prachtige biedermeiers gemaakt. 

Trees Sijm geeft 
uitleg over haar 
kruiden en krui-
denproducten.

Schapenboer Dennis Nan uit Nibbixwoud scheert op 

zondag 1 juni zijn rammen bij het Huis van Oud. Zijn 

schapen scheert hij tweemaal per jaar en de rammen 

slechts eenmaal. Op een prettige en boeiende manier 

vertelt Dennis over zijn werkzaamheden en het vak.

Op zondag 6 juli wordt het Huis van Oud overvallen 

door piraten! Ze komen uit Obdam en zijn lid van het 

koor de Landlubbers. Het koor zingt Engelse, Ierse en 

Nederlandse liederen. Fred Lagerweij is de dirigent.  

De zangers worden begeleid door muzikanten met 

Het is een vrolijke middag. Ook de bezoekers worden 

uitgenodigd mee te zingen. 

Bloemen in allerlei kleuren, potjes, steekschuim, mes-

jes en snoeischaren staan bij of op de tafels. Mary 

Boots-Pannekeet uit Wognum geeft op deze warme 

eerste zondag in augustus de bezoekers advies en aan-

wijzingen hoe zij in een half uur een prachtig bieder-

meierbloemstukje kunnen maken. Iedereen is enthousi-

ast en er wordt hard gewerkt. De mensen mogen hun 

zelfgemaakte bloemstuk gratis mee naar huis nemen. 

‘Hoe is het mogelijk’, wordt diverse keren gezegd.

Een heuse streekmarkt op het erf bij het Huis van Oud 

op zondag 7 september. Dit in het kader van de ten-

toonstelling Tot uw dienst. Wat er aan de weg wordt ver-

kocht, is immers ook ‘nering’. Er staan acht kramen met 

streekproducten. Daar kan men proeven, kijken, ruiken, 

kopen en informatie krijgen. Allemaal lekkere dingen uit 

eigen regio en in dit geval heel dicht uit de buurt. Tot 

uw dienst staan: Frits en Amanda Vriend uit Nibbixwoud 

(aardbeien), Simon en Ada Loos uit Wognum (wijnproe-

verij), Joke en Jan Boon uit Wognum (fruit), Laurens Vlaar 

uit Nibbixwoud (kiwibessen), Berkhout Boerenkaas van 

de Gouw uit Hoogwoud (kaas), Nico en Tonnie Groen 

uit Wognum (honing), Trees Sijm uit Wadway (kruiden-

producten) en Jacob Blank uit Wognum (o.a. bloemen, 

aardappelen en eieren). 



7Riet Ursem aan het werk op de stallen tijdens het Kunstweekend. 

Kinderen maken mooie kunstwerken van zandsteen.

Bestuur met partners in Dordrecht. 

Kunstweekend

Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober staan de stallen bij 

het Huis van Oud vol kunst. Aan de gevarieerde expo-

sitie werken acht exposanten mee. 

Zaterdagmiddag nemen vier kinderen deel aan een 

workshop zandsteen bewerken. Gert de Wit en zijn 

De resultaten zijn prachtig en de kinderen gaan dan 

ook voldaan naar huis.

De bezoekers van het kunstweekend bewonderen 

de glasobjecten van Jeroen van de Brug, die liggen als 

schitterende kunstwerkjes in de vitrinekasten. De fraaie 

houten en bronzen beelden van Koos Kenter bieden een 

robuust tegenwicht. Ook buiten heeft Koos enkele beel-

den tentoongesteld, zodat de bezoekers meteen door 

kunst verwelkomd worden.  

Op het eerste staltje prijken ontroerende vrouwenbeel-

den van Lida Commandeur. In het vierkantje de krach-

tige zwart-witfotoserie met als onderwerp koeien van 

Niels Ursem. Op de ‘lange regel’ een groot aantal kleu-

rige schilderwerken (acryl en olieverf) van Ina Bédorf, 

Lenie Boots en Hans Spigt. Een lust voor het oog, werk 

de bezoekers zien hoe ze te werk gaat. ‘Ik kan toch niet 

stilzitten’, verduidelijkt ze. Achter haar is een mini-expo-

Acht heel verschillende kunstvormen, acht keer een 

verrassing. Wat is er een talent in onze dorpen. 

Met deze tentoonstelling sluit het Huis van Oud het 

seizoen af. We kijken terug op een goede zomer met 

veel bezoekers en zeer gevarieerde eerste zondagen. De 

openingsdag met het Brugorkest viel in het water, maar 

op de overige zondagen was het steeds prima weer.

Bestuur en vrijwilligers

Op 25 mei brengt het bestuur een bezoek aan Dor-

drecht. Eerst wordt het Dordrechts Museum aangedaan. 

Er is daar een speciale tentoonstelling over de kunst-

collectie van koning Willem II. De aanleiding voor dit 

bezoek vormt de lezing over deze vorst en zijn kunst 

-

ting. De unieke collectie is na de dood van Willem II 

verspreid over de wereld, maar is nu tijdelijk terug in 

Dordrecht. We kijken onze ogen uit en hebben tijd te 

kort want de boot ligt klaar om ons kennis te laten 

maken met Dordrecht vanaf het water. Er wordt met 

een etentje afgesloten en na een lange maar bijzondere 

dag komen wij weer terug in Wognum.

De Beheercommissie brengt een bezoek aan Museum 

Eenigenburg. Daar is een informatiecentrum over het 

heden, maar vooral het verleden van bijzondere plek-

ken in het gebied rondom het museum.
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Afscheid van Niel Kok.

De leden van de Beheercommissie krijgen uitleg over 

de gang van zaken in het museum. In het Huis van Oud 

wordt er afgesloten met een borrel.

De vrijwilligers van het Huis van Oud brengen een 

bezoek aan het Honig Breethuis in Zaandijk. Dit muse-

um is gevestigd aan de Zaan en is rond 1710 gebouwd 

door Cornelis Jacobszn. Honig. Honderd jaar later 

woont de Zaanse koopmansfamilie Breet in het pand. 

De vrijwilligers krijgen in groepen uitleg over het leven 

en werken van de families die daar hebben gewoond. 

De afsluiting vindt plaats in het Huis van Oud met een 

gezellige nazit.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van onze stichting is bijna weer compleet. 

Carolien Schalkwijk en Jan Veeken uit Wognum hebben 

plaatsgenomen in het bestuur. Beide zijn enthousiast en 

willen hun steentje bijdragen aan De Cromme Leeck.

We missen nu nog een bestuurslid uit Nibbixwoud. 

Want na vijf jaar neemt Nibbiker Niel Kok op vrijdag 

het bestuur versterken. Jong en met een frisse blik 

was hij destijds een zeer welkome aanvulling. Hij nam 

schrijfgroep van het jaarboek. Hij heeft door de jaren 

heen diverse artikelen geschreven. Ina overhandigt hem 

een cadeaubon en een bierpakket.

Luchtoorlog boven West-Friesland

Op vrijdagavond 17 oktober barst cultureel centrum 

Bessie in Nibbixwoud uit zijn voegen. Er komen zoveel 

mensen op de lezing af dat er stoelen en ruimte te 

kort is. Hans Nauta geeft een lezing over de luchtoor-

wordt gehouden in het kader van de Maand van de Ge-

schiedenis, die als thema Vriend en Vijand heeft. Nauta 

vertelt dat de luchtoorlog boven de regio West-Fries-

land vooral werd bepaald door Vliegveld Bergen. Dit 

van oorsprong Nederlandse vliegveld werd door de 

Duitse Luftwaffe gebruikt als dag- en vooral nachtbasis 

voor jachtvliegtuigen. Ter ondersteuning daarvan is een 

grondradarstation bij Medemblik gebouwd. West-Fries-

land werd daardoor al snel het toneel van neergescho-

ten toestellen. Later in de oorlog zou de regio een 

belangrijke rol spelen bij de wapendroppings voor het 

verzet. De lezing wordt ondersteund door een grote 

hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.


