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Van wens naar werkelijkheid

Met een gevoel van trots presenteert de Historische
Stichting `De Cromme Leeck' haar eerste jaarboek.
Het is een boekwerk geworden met artikelen en ver-
halen over allerlei onderwerpen uit de rijke historie
van de gemeente Wognum.   Daamaast treft u een
kroniek over  1997 én een over  1897 aan.   Zoals u
zult begrijpen zijn de teksten voor dit jaarboek
geschreven in  1997 en ook een rubriek als `Wat
verdween ...  ' gaat over dit jaar.

Voor `De Cromme Leeck'  is  1997 een `historisch'
jaar geworden.   In het najaar van '96 werden er
plannen gemaakt om een historische stichting op te
richten.  Een klein aantal personen was na de succes-
vol verlopen Monumentendag, die gehouden werd
op  14 september, en na een oproep in de gemeente-
lijke voorlichtingsrubriek bij elkaar gekomen om na
te gaan of er voldoende draagvlak zou zijn om een
dergelijke club op te richten.

Middels een korte `Cromme Leeck-kroniek' schets
ik u de gang van zaken in  1997.
•    6 februari - Open avond in het gemeentehuis,

georganiseerd door de werkgroep Historische
Vereniging in de gemeente Wognum (bestaande
uit: Adri Smit, Henk Sloëtjes, Peter Sterrenburg,
Ina Broekhuizen-Slot, Trudy Schouwe-Schouten).
Wethouder A. Schouten opent de avond, hiema
wordt een samenvatting van dorpsfilms uit
Wognum en Nibbixwoud vertoond.   Uitleg over
doelstellingen en activiteiten van de op te richten
stichting volgt, waama men zich middels een
fomulier op kan geven als belangstellende.  Na
de pauze houdt K. Groot een inleiding over de
vroegste bewoningsgeschiedenis van onze streek.
Belangstelling voor deze avond: ongeveer 50
personen.

•    3 maart - De leden van de werkgroep alsmede
degenen die interesse hebben in een bestuurs-
functie komen bijeen om te bespreken wat er
verder zal gaan gebeuren.   Aanwezig zijn ook
twee bestuursleden van de historische vereniging
Suydercogge uit Venhuizen.  Zij geven infomatie
over hun vereniging.
Vervolgens wordt de naam van de stichting `De
Cromme Leeck' (genoemd naar het voormalige
veenstroompje dat langs de drie dorpen van de
gemeente Wognum richting Wervershoof loopt)
door de aanwezigen goedgekeurd.
Allen geven aan een bestuursfunctie te ambiëren;
het bestuur bestaat derhalve uit:
Ina Broekhuizen-Slot (voorzitter), Kees Veken
(secretaris), Jaap Schipper (penningmeester),
Joke Admiraal (vice-voorzitter), Piet Schneider
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(ledenadministratie), Tom van Baar, Peter Stam,
Sjaak Jong, Henk Sloëtjes, Adri Smit en
Trudy Schouwe-Schouten (leden).

•    17 maart -Deze vergadering (en ook alle volgen-
de) wordt gehouden in de `koepelkamer' van de
boerderij `Welgelegen' aan de Kerkstraat in
Wognum. Op deze avond wordt officieel besloten
tot het oprichten van de historische stichting `De
Cromme Leeck'.  De statuten worden besproken
alsmede zaken als het huishoudelijk reglement,
het contributiebedrag en de informatiefolder.

•    Op maandag 28 april passeert de stichtingsakte
van `De Cromme Leeck' bij notaris
mr. G. van der Koogh te Obdam.

Het ondertekenen van de oprichtingsakte.
Vlnr.:  Notaris mr.  G. van der Koogh,  Kees Veken
(secr.) en Jaap Schipper (penningm.).

•    Hiema volgen diverse bestuursvergaderingen.
Aan de orde komt onder meer de oprichting van
de werkgroepen: interviews, bebouwings-en
bewoningsgeschiedenis, archeologie, genealogie
en een redactiecommissie.

In de drie kemen wordt huis aan huis een infomatie-
folder verspreid met daarin infomatie over `De
Cromme Leeck' plus een aanmeldingsstrook.

Wandelen en wetenswaardigheden

ln de loop van het oprichtingsjaar worqen de vol-
gende activiteiten georganiseerd:•   zondag 31  augustus: wandel-en vaarexcursie

langs een deel van de Kromme Leek met uitleg
door bestuursleden.  In twe.e groepen van ± 25
personen wordt gestaft bij de boerderij de
Koppenhoeve aan de Hoomseweg.  De wandeling
gaat door fruittuinen, weilanden en akkers.
Na de koffiestop op het perceel land genaamd de
Korteling vaart P. Schouten de deelnemers naar
de Van der Deureweg.  Vandaar wordt men weer
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naar het beginpunt teruggebracht.   Mede dankzij
het fraaie weer en de enthousiaste uitleg wordt
deze middag een succes.

Varen door het kroos op de Kromme Leek

-    in de maand september organiseert de stichting
een tentoonstelling in de openbare bibliotheek te
Wognum.   In de vitrinekast prijken voorwerpen
die opgegraven zijn in deze gemeente, aan de
wanden hangen oude foto's van fraaie plekjes uit
de drie kemen.   Op twee woensdagochtenden en
twee vrijdagavonden ligt er een aantal foto-
boeken ter inzage.   Deze boeken bevatten een
keur aan oude foto's over alle mogelijke onder-
werpen (verenigingen, scholen, straten e.d.) uit de
gemeente.   Ook worden enkele oude dorpsfilms
vertoond.

-  dinsdag 30 september:  in café De Sport te

Nibbixwoud houdt C. de Jong, medewerker van
het Westfries Museum te Hoorn, een lezing over
`De geschiedenis van de plattelandsgemeenten in

Westfi.iesland'.   De lezing wordt door ongeveer
50 personen bezocht.

In de laatste drie maanden van het jaar wordt door
allen hard gewerkt aan de artikelen voor dit jaarboek.
Vrijwel alle bestuursleden hebben een aandeel gehad
in de totstandkoming hiervan.   Maar ook anderen
droegen hun steentje bij.
Wij danken degenen die op wat voor manier dan ook
bijgedragen hebben aan de realisatie van dit boek-
werk.
Wellicht zegt u als lezer:  `ik zou zelf ook wel iets
willen schrijven' of `ik heb iets interessants te
vertellen over een bepaald onderwerp'.  Neem dan
contact op met een van de redactieleden.
Wij houden ons van harte aanbevolen voor uw tekst
of uw verhaal.

Wat goed is ...

Aan het eind van hetjaar '97 had `De Cromme
Leeck' ruim honderdtwintig donateurs, u vindt hun
namen in ditjaarboek.   Wij danken hen voor het
vertrouwen dat ze in de prille stichting stelden, daar-
naast hopen we in het komende jaar op een verdere
uitbreiding van onze achterban.   Voor  1998 staan
enkele avondactiviteiten en een tentoonstelling op
stapel, ook zullen wij wellicht deelnemen aan de
Open Monumentendag in september.
Bij al onze plaimen  is de steun (financieel en daad-    -
werkelijk) van onze donateurs onontbeerlijk.
Tenslotte:   het spreekwoord luidt:  `Wat goed is, komt
snel'.   Ik hoop dat dit gezegde ook van toepassing is
op `De Cromme Leeck'.   En daamaast hoop ik dat
onze historische stichting een zeer lang leven
beschoren zal zijn.   Een leven met als doel het
verzamelen en verspreiden van kennis over de ge-
schiedenis van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-
West. En die geschiedenis kan lopen van `nul tot nu' !
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