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Voor u ligt het zevende jaarboek van de historische
stichting De Cromme Leeck.
In dit boek twee grote artikelen, één over het Wog-
numse garagebedrijf de firma Kuip en e'én over het
landgoed met herenhuis op Zwaagdijk. Daamaast een
aantal kleinere artikelen over diverse onderwerpen
plus uiteraard de vaste rubrieken als de kroniek van
1903 en 2003, `Wat verdween' en de Cromme Leeck-
terugblik op het afgelopen jaar.
In de colofon van dit jaarboek zult u de naam van Piet
Schneider missen. De heer Schneider heeft zich zes
jaar lang met hart en ziel gewijd aan de samenstelling
van het jaarboek. Punctueel, nauwgezet en met veel
kennis van zaken werkte hij samen met de redactie-
commissie aan het visitekaartje van onze stichting.
De indeling, opzet en vormgeving van het jaarboek

Bij de presentatie van het jaarboek op 16 mei
2003 worden Piet en Aat Schneider in het zon-
netje gezet.

Het eerste jaarboek is voor Joop Ooijevaar

zijn door hem ontwikkeld en vervolmaakt. Voor zijn
inzet, en ook voor de hartelijke gastvrijheid. zijn wij
hem en zijn vrouw veel dank verschuldigd. Jan Wil-
lem Bijl uit Hoom zet het werk van Piet Schneider
voort. Sander Admiraal uit Nibbixwoud heeft een
groot aantal foto's gemaakt voor de stichting. Wij zijn
blij met hun medewerking. Vooralsnog verandert er
weinig aan de opzet en het uiterlijk van het jaarboek.
Allen die op wat voor manier dan ook meegewerkt
hebben aan de totstandkoming van dit boek, wil ik
namens het bestuur van harte bedanken.Veel plezier
toegewenst bij het bekijken en lezen van dit boek!

Ina Broekhuizen-Slot,
voorzitter
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Het jaar 2003 is het Jaar van de Boerderij. Op velerlei
gebied staat de boerderij in het middelpunt van de
belangstelling. Ook De Cromme Leeck draagt haar
steentje hieraan bij.
In het jaarboek verschijnen artikelen die te maken
hebben met het boerenbedrijf, het leven van de agra-
riërs en het interieur van de stolp. De Stolpen Top-10
van de gemeente Wognum met foto's en een beschrij-
ving van de tien mooiste boerderijen staan in dit boek
afgedrukt. Deze Top-10 is ook een onderdeel van de
video die bestuurslid Tom van Baar maakte. Een dui-
delijke uitleg over de bouw en de onderdelen van de
stolp, een kijkje in de boerderijen van Henk Sloëtjes
en Theo Blauw in Wognum en opnames van het `hooi
opjagen' bij Arie Schouten in Nibbixwoud, complete-
ren de film. Op de donateursavond op vrijdag 16 mei,
voorafgaand aan het tentoonstellingsweekend, wordt
deze ruim 60 minuten durende film vertoond. De aan-
wezigen zijn vol lof over de boeiende presentatie. De
Cromme Leeck-oorkonde gaat dit jaar naar Ron en
Annemarie Stam als waardering voor de bouw van
een nieuw partycentrum, dat past in het beeld van de
Raadhuisstraat in Wognum en architectonisch goed
aansluit bij het emaast gelegen restaurant.
Agrariër en bekende Nibbiker Joop Ooijevaar krijgt
het eerste jaarboek uitgereikt, vanwege zijn driedelige
bijdrage over zijn familie aan de Oosterwijzend.
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Show van Wieringer klederdracht

Touw en trekkers
`Van paard tot peterolie' is de titel van de tentoonstel-

ling over agrarisch vervoer en werktuigen, die
gehouden wordt op het terrein van de familie Broer-
sen aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Honderden
donateurs en belangstellenden bewonderen de vaak
blinkend gepoetste machines en tractoren. Er staan
drie modellen van stolpen opgesteld, Theo Blauw
trekt veel bekijks met zijn touwslagerij, de stolpenvi-
deo draait constant, er kunnen ritjes gemaakt worden
met wagens die door een paard en door een tractor
getrokken worden, kortom een afwisselende en voor
velen zeer herkenbare tentoonstelling.
De fietstocht die op zondag 29 juni georganiseerd
wordt in samenwerking met onze buurverenigingen
heeft als thema `Langs kerken en boerderijen'. De
rit voert door Wognum, Wadway, Nibbixwoud,
Hauwert en Zwaagdijk-Oost. Startplaats voor onze
inwoners is de Cunerakerk in Nibbixwoud, die
voor deze gelegenheid opengesteld is. Een trek-

pleister van de eerste orde! In onze omgeving kun-
nen verder de boerderijen van H. Sloëtjes (Wog-
num) en de familie Broers (Wadway) bezocht wor-
den, alsook het Huis van Oud aan de Zomerdijk.
Naar schatting negenhonderd personen fietsen op
deze prachtige zomerdag de route. Een groot succes
dus!

Als de zee wint

Voorafgaand aan deze `boerderij -activiteiten' worden
er in het voorjaar twee donateursavonden gehouden.
Op 14 februari is er een avond over de zee en het
eiland Wieringen. Voor de pauze wordt door Ména
Molenaar, Bert Pfeiffer en Paul van Soelen een lied-
verhaal opgevoerd over de geschiedenis van de Zui-
derzee en West-Friesland.
Na de pauze tonen bewoners van het voormalige
eiland Wieringen hun specifieke klederdracht. Jeanne
de Weert geeft uitleg over deze kleding en de Wierin-
ger gebruiken.
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Op vrijdagavond 7 maart houden we voor het eerst
een donateursavond in café De Vriendschap in Wad-
way. Het thema is `Tussen kunst en kitsch' . Veel
mensen hebben oude en antieke gebruiksvoorwerpen
meegenomen.De heer D. Schuijtemaker uit Grosthui-
zen vertelt over de kenmerken, de ouderdom en de
waarde ervan.

Zeshonderd donateurs

ln het najaar verwelkomen we onze 600e donateur!
Het is de heer Theo Jong uit Zwaagdijk-West. Op de
donateursavond in De Wildebras in Zwaagdijk wordt
aan hem en zijn vrouw Winny een taart overhandigd
met het logo van De Cromme Leeck erop.Vervolgens
vertelt Harold Bos met veel kennis van zaken over
zijn onderzoek naar pronkkamers in West-Friesland.
De laatste lezing van 2003 heeft als onderwerp `Van
ijzerdraad tot oorijzer' . In café De Vriendschap in
Wadway geeft Hans van Kampen uitleg over de ont-
wikkeling van de West-Friese kap en de daarbij beho-
rende sieraden door de eeuwen heen. Alle donateurs-
avonden worden goed bezocht.

Huis van Oud

Voor het project Huis van Oud aan de Zomerdijk is
het een veelbewogen jaar. De restauratie van het huis
wordt afgerond. In het voorjaar verschijnt in het Dag-
blad voor West-Friesland een groot artikel over het
pand. Tijdens de fietstocht van 29 juni kunnen hon-

Theo Jong en zijn vrouw Winny krijgen een taart
omdat zij de 600e donateur zijn.

Donateursavond met als thema
Tussen kunst en kitsch.

derden mensen met eigen ogen zien hoe mooi het
huis opgeknapt is. Echt een klein juweeltje aan de
dijk! Het project Huis van Oud omvat echter meer!
Ook de stallen erachter moeten aangepast en ver-
bouwd worden. Vrijwilligers zijn het hele jaar bezig
om dit stukje bij beetje te realiseren. Er dient nog veel
werk verzet te worden en er is en blijft veel geld
nodig voor het totale project.

Bestuurlijke zaken

ln de bestuursvergadering van 21 november nemen
we afscheid van onze penningmeester Carry Spigt.
Carry heeft gedurende drie jaar de financiën beheerd
en dat deed ze op een accurate en kundige wijze. Ook
vanaf deze plaats bedanken we haar nogmaals voor
haar werk.
Adrie Hoogewerf uit Wognum heten we welkom als
nieuwe penningmeester.

Ina Broekhuizen-Slot,
voorzitter
Wognum, december 2003

Foto's-. Sander Admiraal

C-C-
4 Jaarboek 2004


