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Terugblik

Koude opening 

Zo koud als op zondag 24 april 2016 is het nog nooit 

geweest bij een opening van het Huis van Oud. Rond 

kwart over één teistert een laatste hagelbui huis, erf 

en tent, daarna blijft het gelukkig droog. Bij het wel-

komstwoord van voorzitter Ina Broekhuizen zijn en-

kele tientallen belangstellenden en genodigden aan-

wezig. Achter haar staat het Sylvidakoor opgesteld, 

bijgestaan door drie musici en gedirigeerd door de 

immer enthousiaste Margreet Drijver. Gehuld in dik-

ke jassen openen deze diehards

met een warm aandoend lied.

voorzitter van De Oefenschool: Henriëtte te Wechel.

De leden van de tentoonstellingscommissie hebben 

hard gewerkt om de expositie Roken, koken, stoken in te 

richten: Joke Admiraal, Carolien Schalkwijk en Bets Tool. 

Joop Koning richtte de brongasstal in met onder meer 

een demonstratieketel. Alle vier worden ze hartelijk 

bedankt voor hun inzet.

Willem van Zijl uit Wognum en Jan Verbeek uit Nibbixwoud 

openen de tentoonstelling. Twee mannen die veel met 

stoken te maken hadden. Ze komen het erf op rijden in de 

prachtige oldtimer van Willem. Gehuld in blauwe stofjassen 

en met een peteroliekan in de hand vertellen ze eerst over 

hun werk en belevenissen. Daarna mogen ze voor één keer 

weer olieboer spelen. De beide heren rijden de peterolie-

kar van Piet Hoogcarspel naar de stal toe en duwen de kar 

vervolgens dwars door de papieren deur heen.

Eerste zondagen

Verhalen

Vijf verhalen vertellen de leden van De Oefenschool 

op zondagmiddag 1 mei bij en rond het Huis van Oud. 

Ieder half uur klinken ze op het erf van het museum en 

in de tuinen van de families Wiering, Dekker, Schrama 

en Overboom. Henriëtte te Wechel vertelt met verve 

het verhaal De Duvelshoeve, Margreet Huibers leest de 

liefdesgeschiedenis voor van een boerendochter en een 

schilderszoon, Marco Huisman verdiepte zich in het 

leven van zijn vader Pé Huisman, die tuinder was op de 

Grote Zomerdijk, en Annet Schipper vertelt vol enthou-

siasme het Westfriese verhaal De keers, geschreven door 

haar broer Co. Ronald Overboom ten slotte boeit met 

de ‘ware’ historie van de heks van Zandwerven.

Ina Broekhuizen

Onder de kundige leiding van Riet op den Kelder maakt een groep 
vrijwilligers op vrijdag 11 maart het Huis van Oud schoon.
De schoonmakers van de ochtendploeg zijn v.l.n.r.: Hans Bleeker, Wim 
Broekhuizen, Adrie Hoogewerf,  Jan Starmans  (op de trap), Joke Admi-
raal, Barbara Zweet, Margo Wilcke, Nell Koeleman, Nel Vlaar, Riet op 
den Kelder en Geri Bransen.

Terwijl de hagelstenen nog op het gras liggen, zingen de leden van 
het Sylvidakoor met hartverwarmend enthousiasme.

Ina presenteert vervolgens het jaarboek 2016. Blikvanger 

in die uitgave is het verhaal over het 150-jarig bestaan 

van de Wognumse toneelvereniging De Oefenschool. 

Vandaar dat zij het eerste jaarboek overhandigt aan de 

Het eerste jaarboek 
wordt uitgereikt 
aan Henriëtte te 
Wechel, voorzitter 
van de jubilerende 
toneelvereniging De 
Oefenschool.
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Muziek

Er is zo’n uitgebreid muzikaal programma op zondag 

5 juni bij het Huis van Oud dat het talrijke publiek tot 

kwart over vijf kan genieten van zang en instrumentale 

nummers. Stipt om drie uur openen de jonge violis-

ten Jette en Jelger Moerman het programma. Na de 

vioolmuziek is het podium voor leerlingen van muziek-

school De Vuurvogel, locatie Wognum. Drie gitaristen 

bijten de spits af onder leiding van hun leraar Dick 

Boon, die op humoristische wijze de optredens aan 

met daarna gitaar en zang. Als afsluiting van deze eerste 

set speelt het bandje Blooming Blossom enkele goed in 

het gehoor liggende nummers. 

Om kwart over vier begint het tweede optreden, als 

uitsmijter daarvan spelen alle gitaristen, de beide zan-

geressen en de slagwerker het nummer Slow down van 

Douwe Bob. De titel en de muziek passen wonderwel 

bij deze zonnige en harmonische zondagmiddag, een 

soort lazy afternoon aan de dijk.

Sigaren

Op het erf van het Huis van Oud is het zondagmiddag 

3 juli een gezellige drukte. Belangstellenden luisteren 

geamuseerd naar verhalen van sigarenroker Loek 

Lamers, zijn kompanen Piet van Zoonen en Cas Bee-

repoot steken er intussen nog eentje op. Hun pijp 

rokende collega’s zitten genoeglijk rondkijkend op het 

grasveld. Naast hen toont de Kampense sigarenmaak-

ster hoe een goede sigaar gefabriceerd dient te wor-

den. Rondom haar op de tafels staan sigarendozen en 

attributen waar ze mee werkt. Haar demonstratie trekt 

veel bekijks.

Marco Huisman vertelt over het leven en het werk van zijn vader Pé 
Huisman. Hij illustreert zijn uitleg met mooie foto’s.

Als slotact vertolken gitaristen, zangeressen en de slagwerker het num-
mer Slow down van Douwe Bob.

De charmante sigarenmaakster uit Kampen met meneer Wijte 
uit Spierdijk.

Willem van Zijl en Jan Verbeek staan klaar met de peteroliekar 
om de tentoonstelling ‘Roken, koken, stoken’ te openen.



7

Brongas

Zondagmiddag 25 september staat in het teken van 

winning en gebruik van brongas. Dit onderwerp is 

gekozen in verband met de uitgebreide expositie van 

brongasattributen op de stallen. Nic van Baar uit de 

Beemster, bestuurslid van de Vereniging tot Behoud 

van Gasbronnen in Noord-Holland, houdt deze middag 

twee keer een praatje over deze vorm van energiewin-

ning. De tweede keer is ook Douwe Bartstra uit Bobel-

dijk aanwezig, een deskundige bij uitstek over dit on-

derwerp. Een groot aantal belangstellenden is gekomen 

om de uitleg van Van Baar en Bartstra te beluisteren, er 

worden dan ook veel vragen gesteld.

Groepen op bezoek

Het Huis van Oud trekt niet alleen zondags bezoek, 

ook door de week komen regelmatig groepen een 

voor hen klaar, een rondleiding wordt verzorgd. Niet 

alleen bewoners van een verzorgingstehuis maar ook 

de jongste kinderen van een basisschool genieten van 

herkenbare of van heel ‘vreemde’ attributen. Want hoe 

telefoneer je nu met zo’n draaischijf? En wat zit er in 

dat zwarte ding naast de kachel?

Bestuurslid Maarten Borst maakte voor kinderen 

- maar het is ook leuk voor volwassenen - een aan-

trekkelijk elektrospel met onder meer vragen over en 

plaatjes van voorwerpen uit ons museum. 

Boerderijenonderzoek en prehistorie

Twee onthullingen heeft archeologe Dieuwertje Duijn 

van Archeologie West-Friesland in petto voor de tal-

rijke aanwezigen bij haar lezing in zaal Stam op vrijdag-

avond 4 maart. De resultaten van het dendrochrono-

Ouderwetse kost

Wat wordt er gesmuld zondagmiddag 7 augustus bij 

het Huis van Oud! De kooksters kunnen het werk bij-

na niet aan. Ouderwetse kost staat op het programma. 

Tientallen bakjes worden bekwaam gevuld met groen-

tesoep, stijve rijst, peertjes, broeder en twee soorten 

pudding al dan niet met Haagse bluf. Voor de juiste 

smaak staan er roomboter, stroop en kaneel-en-suiker 

klaar. Alles raakt schoon op, de ramen in het vierkantje 

beslaan, menig zweetdruppeltje parelt op de voorhoof-

den van de werkers, maar de voldoening is groot. Ie-

dereen tevreden, veel complimenten en bloid volk.

Streekmarkt

Veel mooie en aparte producten zijn er te koop op 

de streekmarkt die gehouden wordt op zondag 4 sep-

tember. Neem de broodkoek van bakker Kool: vroeger 

deed je die tussen twee boterhammen, nu mag dat 

Naast de bakker staat zijn dorpsgenoot Laurens Vlaar 

met kiwibessen. Zijn buurman is Siemen Loos die zijn 

heldere, krachtige wijn van de Saalhof aanprijst. Kaas in 

de mooiste kleuren en bereid met allerlei kruiden kan 

geproefd en gekocht worden bij Kaas.nl. Op het pad 

staat de platte wagen van Jacob Blank en zijn personeel. 

Ze verkopen verschillende soorten aardappels, maar 

ook eieren en planten. Bets Tool doet goede zaken met 

haar bijzondere jam.  De perenjam smaakt uitstekend! 

Naast haar de verleidelijke geur van de aardbeien van 

staat Marja Ootes met een assortiment kruiden. Een 

pot kruidendrank staat klaar om de dorst te lessen. 

Het vierkantje is het domein van chocolatier Braak. 

Met passie verhaalt hij over zijn bijzondere bonbons. 

José Druif deelt een bakje met pudding uit. Chocolatier Braak trekt in het vierkantje 
veel bekijks met zijn producten.

Bezoek van de zussen en schoonzussen 
Laan: herinneringen ophalen bij het zien 
van kaartjes brat en knopen. 
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logisch of jaarringonderzoek van twee boerderijen zijn 

in februari bekend geworden. Het betreft de verbrande 

stolp Binnenwijzend 100 en De Beukenhoeve aan de 

Dorpsstraat in Nibbixwoud. De vierkantspalen van de 

Beukenhoeve waren deels gemaakt van eikenhout en 

deels van grenenhout. Het jaarringonderzoek wijst uit 

dat het eikenhout gekapt is in 1558 in Noord-Duits-

land. Het grenenhout is in 1675 gekapt in het zuiden 

van Noorwegen. De conclusie is dat de boerderij ge-

bouwd werd in 1676/1677.

Naast dit nieuws biedt Dieuwertje de luisteraars een 

historisch overzicht van West-Friese en Noord-Hol-

landse stolpen en langhuisboerderijen met hun karak-

teristieke indeling en ze geeft een indruk van de onder-

zoeken die Archeologie West-Friesland de afgelopen 

tijd verrichtte.

De lezing met als titel ‘Leven en sterven in prehistorisch 

West-Friesland’ wordt gegeven op vrijdagavond 28 okto-

ber in het schitterende gebouw De Dres in Nibbixwoud. 

Wognumers die binnenstappen kijken vol verbazing 

rond, Nibbikers blijken al gewend aan de pracht en praal 

van de nieuwste aanwinst van hun dorp en lopen linea 

recta door naar de ruimte waar de lezing wordt gege-

ven. Nico Bregman uit Hoogkarspel vertelt helder en 

boeiend over de Steentijd en de Bronstijd in het gebied 

dat wij nu bewonen. Veel beeldmateriaal verduidelijkt het 

soms wat ingewikkelde verhaal. Nico legt een link met 

de plaatsen in onze regio waar prehistorische vondsten 

zijn gedaan. Zo verhaalt hij over de gevonden skeletten 

die een naam kregen, bijvoorbeeld Kees van Hoogwoud 

en Drechtje uit Drechterland. 

Samen spelen met het elektrospel dat Maarten Borst heeft ontworpen.

Uitje van de leden van het bestuur en de beheercommissie met partners naar Marken. De eerste stop is aan de dijk waar koffie en 
gebak klaarstaan.


