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Voorwoord

In het jaar 1999 heeft De Cromme Leeck diverse
activiteiten ontplooid. Lezingen, een tentoonstelling,
een fietstocht en een wandeling stonden op het
programma.
Daarnaast verzorgden enkele bestuursleden van de
stichting twee middagen voor senioren (in Wognum
en Nibbixwoud).
Ook tijdens de zomermarkt in Nibbixwoud presen-
teerde De Cromme Leeck zich.
Voor elk wat wils dus. Het was voor het bestuur
verheugend dat er voor alle activiteiten veel belang-
stelling bestond.
Het aantal donateurs steeg tot 389 op 31 december
1999.
De stichting ontving verschillende schenkingen.
Gewone dagelijkse werktuigen, voorwerpen en
kleding, maar ook bijzondere zaken zoals een hand-
geschreven muziekboek van Jacob Kwast. Alle
gevers van harte bedankt!
De Bouw- en Financieringscommissie heeft zich dit
jaar gebogen over de mogelijkheden om het huis
Grote Zomerdijk 33 te behouden, aan te kopen en een
restauratieplan in werking te zetten. Er is een
verbouwplan van de boerderij en de bijbehorende
schuur gemaakt, alsook een technische omschrijving
van het restauratieplan.
Daarnaast is er in overleg met de architect C. de Jong
een begroting van de bouwkosten en restauratiekosten
opgesteld.
Vervolgens zijn verschillende verzoeken om subsidie
en financiële bijdragen verstuurd.
Naar aanleiding van de reacties hierop worden
verdere stappen ondernomen.

Wording en waterschap
Twee lezingen werden gehouden, beide hadden de
geschiedenis van onze streek tot onderwerp. In
januari verzorgde de heer André Bouwens, directeur
van het bureau Landview, een lezing met als titel
‘De ontstaansgeschiedenis van West-Friesland’. Ruim
150 belangstellenden luisterden in café Stam naar een
heldere en boeiende uiteenzetting over dit thema.
Dia’s van plekken uit onze omgeving verduidelijkten
de uitleg.
In oktober vertelde de heer Piet Roele, voormalig
vice-dijkgraaf van het waterschap West-Friesland,
over de geschiedenis van de waterschappen in onze
streek. Deze lezing sloot aan bij die van de heer
Bouwens. Hij eindigde namelijk met het aanstippen
van het ontstaan van de waterschappen. Roele sprak
met kennis van zaken over taken en ontwikkelingen
van de waterschappen.
Ongeveer zeventig personen woonden deze bijeen-
komst, die werd gehouden in café De Sport, bij.

Fietsen en wandelen in zon en regen
Op zondag 18 juli werd de succesvolle fietstocht
‘Langs land en pand’ georganiseerd. Tallozen meld-
den zich bij een van de drie startplaatsen (Bessie
Nibbixwoud, NH kerk Wognum en de familie Jong in
Zwaagdijk).
De route voerde langs een aantal gebouwen, die ook
van binnen bekeken konden worden, en langs land-
schappelijk-historisch interessante plekjes. Op twee
punten werd over die plekken het een en ander
verteld.

C.C. Broekhuizen-Slot

Met genoegen presenteert de stichting De Cromme
Leeck het Jaarboek 2000.
Tweeduizend - een jaartal waar we aan moeten
wennen. Een heel nieuw getal dat beloften inhoudt,
dat nieuwe kansen en mogelijkheden schept.
Hoe de toekomst zich zal ontplooien is onbekend. En
hoewel het stichtingsbestuur voortdurend plannen
maakt en ideeën uitwerkt, richten wij ons, wat betreft
het vastleggen en schrijven, grotendeels op het ver-
leden.
Zo ook in dit jaarboek. U vindt hierin de langzamer-
hand vertrouwde rubrieken ‘Jaarkroniek 1999’ en
‘Honderd jaar geleden’ alsmede de ledenlijst en een
terugblik op de activiteiten van De Cromme Leeck.

Daarnaast staan er artikelen in, die geschreven zijn
door leden van de werkgroep Interviews en de werk-
groep Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis. De
kerkelijke historie van Nibbixwoud wordt verder
uitgediept, terwijl ook het 50-jarig bestaan van de
Sint Lidwinaschool in Zwaagdijk wordt belicht.

Velen hebben meegewerkt om dit jaarboek gestalte te
geven. Hen bedank ik van harte voor hun inzet en
enthousiasme.
Daarnaast spreek ik de wens uit dat eenieder dit
boekwerk met interesse en plezier zal bekijken en
lezen.

Ina Broekhuizen-Slot,
voorzitter

Terugblik
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Bestuurslid Sjaak Jong had in zijn schuur
een schat aan aardewerk-vondsten uitge-
stald. Onderweg werden appels en snoep
uitgedeeld en bij het huisje van Oud
(Grote Zomerdijk 33) kon men koffie,
thee en limonade kopen.

Was het tijdens deze fietstocht prachtig
zomerweer, de inmiddels traditionele
wandel/vaartocht langs en op de
Kromme Leek (op 26 september) viel
letterlijk in het water. Regenbuien, soms
zelfs met onweer, konden echter een
dertigtal enthousiastelingen niet ervan
weerhouden om mee te doen aan deze
tocht.
De gidsen Sjaak Jong en Kees Veken
gaven tussen de buien door uitleg over
landschap en historie.
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Tom van Baar en Peter Stam zaten midden in het
land (onder een parasol!) klaar met koffie en koek.
De schuit van Piet Schouten liet het jammer genoeg
afweten, zodat de wandelaars dwarsvelds over-
staken naar Zwaagdijk, vanwaar ze naar het start-
punt werden vervoerd.

Het heden in beeld
In het voorjaar werden oproepen gedaan om foto’s
in te sturen van mooie plekjes in onze dorpen. De
bedoeling was om acht inzendingen te kiezen. Van
deze foto’s zouden ansichten gemaakt worden.
Tientallen afbeeldingen werden ingestuurd. Deze
waren alle te zien op de tentoonstelling in de
NH kerk in april.
Daar werden ook de eerste mapjes met ansichten
aangeboden aan burgemeester Loohuis en aan de
makers van de uitverkoren foto’s.

Dit waren: R. Bleeker, L. Dortland, A. Huisman-
Vlaar, N. Kok, R. Ursem-De Haan en D. Ursem.
De mapjes werden en worden verkocht voor f. 7,50.
In november is er in Wognum een huis-aan-huis
actie gehouden, waarbij 486 mapjes van eigenaar
verwisselden. Op deze manier werden hedendaagse
beelden van diverse plekken in de gemeente in
ansichtvorm vastgelegd.

Velen namen een kijkje in cultureel centrum Bessie.

Foto: Tom van Baar

Vlnr: I. Broekhuizen-Slot, K. Loohuis, N. Kok, A. Huisman-Vlaar,

R. Bleeker, L. Dortland, R. Ursem-De Haan en D. Ursem.

Foto: Hans Bijman

Donkere wolkenluchten, regen, wind en paraplu’s bij de

wandeltocht. Foto: Joke Admiraal
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De tentoonstelling werd op zaterdagmiddag geopend
door burgemeester Loohuis. Eerst kreeg hij het
Jaarboek 1999 overhandigd. Na zijn toespraak luidde
hij de winkelbel, waarna de winkeliers en de werkers
hun plek innamen.
Beide dagen was er bijzonder veel belangstelling
voor de tentoonstelling.

Ina Broekhuizen-Slot,
                                                  voorzitter

Wognum, 31 december 1999
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Kantklossters aan de slag.

Foto: Tom van Baar

Werk aan de winkel, ook voor Joop de Wildt als

postbode. Foto: Tom van Baar

Werk aan de winkel
In het weekend van 17 en 18 april werd de tentoon-
stelling ‘Werk aan de winkel’ gehouden in de NH
kerk te Wognum. Beroepen die in de afgelopen eeuw
op de dorpen voorkwamen werden uitgebeeld. Dit
gebeurde door middel van voorwerpen, werktuigen
en kleding, maar ook door ‘echte’ mensen, die ver-
telden over hun werk en hun gereedschap.
Zo waren er onder meer een slager, een bakker, een
postbode en enkele tuinders te zien.


