
Woorcwoord
Met gepaste trots schrijf ik dit voorwoord.
Trots omdat onze stichting De Cromme Leeck enkele
maanden geleden 121/2 jaar bestond. Ik bladerde de
jaarboeken door die sinds de oprichting (in het
voorjaar van 1997) verschenen zijn. Teksten en foto's
riepen herinneringen op aan de vele activiteiten die
we de afgelopen jaren organiseerden. Daarnaast
toonden de rubriek `Wat verdween' en de jaarkronie-
ken me wat er in deze periode gesloopt werd en
welke gebeurtenissen er plaatsvonden. De tientallen
artikelen over de historie van Nibbixwoud, Zwaag-
dijk-West en Wognum bevatten een schat aan
gegevens, verhalen en beeldmateriaal. Veel feiten en
wetenswaardigheden zijn vastgelegd en worden zo
bewaard voor het nageslacht.  De jaarboeken kregen
steeds na enkele jaren een nieuwjasje. De kaft
veranderde, het aantal bladzijden steeg, er kwamen
kleurenpagina's bij.
En nu, in 2010, gaan we weer een stap verder. Er is
voor gekozen het hele jaarboek in kleur uit te voeren.
En het resultaat mag er zijn!
De foto's, maar ook de prachtige kaarten uit het
kaartboek van de Huiszittende Armen komen nu wel
heel mooi tot hun recht.
In ditjaarboek treft u verder enkele omvangrijke
artikelen aan, onder meer over de geschiedenis van
Bouwbedrijf ursem en het loo-jarig bestaan van de
Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud. Ko Groot schreef
een behartenswaardig verhaal over het westelijk deel
van de Kromme Leek.
Dan zijn er de kortere verhalen, onder andere over de
Spartanen, over Wognumer Berend Wagenaar en
over de speskoffer van pastoor Van Beukering uit
Nibbixwoud.
In de kroniek over 2009 vindt u de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Uitschieter
was natuurlijk de teloorgang van DSB. Wognum
stond hiermee wekenlang in het middelpunt van de
aandacht van landelijke media.
Cameraploegen en verslaggevers hielden zich op aan
de Nieuweweg en legden de gebeurtenissen vast in
beeld en op papier. De rust is weergekeerd maar in
oktober 2009 werd hier geschiedenis geschreven.
Gister is vandaag al geschiedenis. En het vastleggen
van aspecten uit die geschiedenis, dat is de doelstel-
ling bij het maken van dit jaarboek.
Ik dank iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en ik
vertrouw erop dat het boek met plezier en interesse
gelezen wordt.

Ina Broel¢huizen-Slot, voorzitter

Tíerugblíh
Zowel de Historische Stichting De Cromme Leeck als
het Huis van Oud kijkt terug op een goed 2009.
Er zijn mooie reacties op hetjaarboek ontvangen.
Wij stellen het op prijs als mensen de pen ter hand
nemen en spontaan artikelen aanleveren voor ons
boek. Het is immers goed wanneer herinneringen,
onderzoek en feiten uit ons werkgebied te boek
worden gesteld. Het Huis van Oud is goed bezocht.
Ook doordeweeks kwamen veel scholen en groepen
de tentoonstelling en het huisje bekijken.

Brongasinstallatie
Op zaterdagmiddag 17 januari staat de diepzwarte
brongasketel klaar om geplaatst te worden in de
ronde gemetselde put aan de slootkant bij het Huis
van Oud. Anne Boersma verricht deze precisieklus
onder toezicht van bestuursleden,1eden van de
Beheerscommissie, belangstellenden en een viertal
fotografen. Joop Koning heeft zich sterk gemaakt
voor dit project en er ook zelf aan gebouwd. Het doel:
educatief. In deze omgeving, met name in de Baars-
dorpermeer, dus achter het Huis van Oud, stonden
vroeger diverse brongasinstallaties. Op een staltje in
de schuur is een permanente kleine tentoonstelling
over dit onderwerp ingericht. Ook zijn er een tweetal
informatiemappen over brongas aanwezig.

V.I.n.r. Joop Koning, Loek Blom, Koos Kenter, EIlen Blom-Borst. De

brongasketel is een schenk.ing van de famil.ie Blom.

West-Fries en muziek
Een groep schrijvers van de stichting Creatief
Westfries vertelt op vrijdag 20 februari verhalen en
gedichten in het dialect. Na de pauze brengt accorde-
onist Cees Oud voor het publiek grappige anekdotes
en bekende liedjes. Een gezellige en goed bezochte
avond in café De Vriendschap in Wadway.

Schoonmaak bij Huis van Oud
Ook ditjaar krijgen we weer de hulp van de dames
van de Rabobank bij de schoonmaak van het huisje.
Elkjaar weer een `tegenopziendersklus'. Maar
gelukkig, in het kader van MADD (Make a difference
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day) maken vele handen licht werk. Binnen en buiten
wordt alles gesopt, gewreven, geklopt en geboend.

Opening nieuw seizoen Huis van Oud
en presentatie jaarboek
Op vrijdagavond 24 april houdt De Cromme Leeck
haar openingsavond bij Partycentrum Stam in
Wognum. Voor een zeer goed gevulde zaal houden
Douwe Bartstra en Wim Keesom een korte lezing
over brongasinstallaties. Na de pauze wordt door
oud-Wognumer Piet Roemer het boek `Parel van
West-Friesland' uitgereikt aan De Cromme Leeck.
Voorzitter lna Broekhuizen neemt het boek, dat de
geschiedenis van Wognum tot 1979 bevat, in ont-
vangst. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en
bij het Huis van Oud/De Cromme Leeck.
Daarna vindt de uitreiking van de oorkonde van De

Burgemeester Van Eijk

met het eerste jaarboek.

Truus en Gert Appelman met de
oorkonde van De Cromme Leeck.

Cromme Leeck plaats. Ditjaar gaat die voor het eerst
naar Zwaagdijk-West. Truus en Gert Appelman
nemen de oorkonde in ontvangst voor hun zoon Erik
en schoondochter Anja van Diepen. Erik en Anja
hebben een nieuwe stolp gebouwd op Zwaagdijk 359
ter vervanging van een oude stolp. Zij hebben dit op
de authentieke manier en met de juiste details
gedaan. Op deze manier wordt het karakteristieke
beeld van stolpen aan de lintbebouwing behouden en
versterkt. Burgemeester Theo van Eijk ontvangt het
eerste jaarboek van 2009. Van Eijk woont in Nibbix-
woud, dat valt binnen het werkgebied van De Crom-
me Leeck. Het bestuur vindt het passend om hem dit
jaar deze eer te verlenen. Na deze officiële handelin-
gen is het tijd voor ontspanning. De film waarin het
leven en werken van Jacob Snip uit Zwaagdijk-West
is te zien, wordt vertoond. Een jaar lang zijn de
werkzaamheden van de heer Snip rond zijn boeren-
bedrijf vastgelegd met een foto-en videocamera. De
dvd is nog steeds te koop voor € 10,-.

Boter, Kaas en Eieren
Op zondag 26 april wordt het museum Huis van Oud
opengesteld voor publiek. In de stallen is een ten-

toonstelling over het boerenleven, met als titel
`Boter, Kaas en Eieren'. Op de staltjes wordt het

boter en kaasmaken uitgebeeld. Kippen scharrelen
rond en een koe staat op een staltje.
Deze zijn haast niet van `echt' te onderscheiden. Voor
het publiek een tentoonstelling die veel herkenning
oproept. Voor de jeugd is de tentoonstelling leer-
Zaam.

Een impressie van de jongedierendag.

Jongedierendag
Op 3 mei is het `jongedierendag' bij het museum
Huis van oud. Op het erf lopen veel jonge dieren:
konijntjes, lammetjes, geitjes en cavia's. Ook staat er
een limonadekoe klaar om gemolken te worden.
Simon Commandeur rijdt met publiek tientallen
ritjes met paard en wagen over het pasgemaaide land
van buurman Wiering.
Zaterdag 6 juni is De cromme Leeck present bij
`Wognum pakt uit'. Op het Boogerdplein presenteren

diverse verenigingen en organisaties zich met een
kraam of op het podium. Wij krijgen voldoende
belangstelling van het publiek. Boeken worden
verkocht en acht nieuwe donateurs melden zich aan.
De spierdijker Dansers verzorgen op zondag 7juni
een prachtig optreden bij het Huis van Oud. Acht
paren gekleed in het zondagse pak en getooid met

Joke Admiraal en Peter Stam achter de kraam .
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kostbare sieraden laten diverse dansen zien. Vier
muzikanten verzorgen de muziek. Annie de Boer-
Bakker geeft uitleg over de dansen en over het
dames- en herenkostuum.
Op zondagmiddag 5 juli komt imker Pé van der Gracht
uit Aartswoud vertellen over bijen en honing. Aan de
hand van attributen praat hij zonder moeite twee keer
ruim drie kwartier. Hij trekt ook zijn beschermende

De Sp.ierdijker Dansers.

kleding en handschoenen aan en zet een hoed met
netwerk op ter verduidelijking van zijn verhaal over
bijen, darren, koninginnen, kasten en korven.
Rietdekker André Beemsterboer uit Hoogwoud geeft
op 2 augustus een demonstratie rietdekken. Een
modeldak staat op het grasveld en wordt zorgvuldig
gedekt met riet uit de Oekra.i.ne. André, afl{omstig uit
een familie van rietdekkers, vertelt over de handelin-
gen die hij uitvoert. Ondertussen kan het publiek
vragen stellen en aan het einde van de demonstratie
proberen of men de kunst van het rietdekken ook
machtig is.
Zondagmiddag 6 september treedt het popkoor
Sentimental Journey op. Het gemengde koor staat
onder leiding van Frank Hoebe. Tijdens de zang

Rietdekker André Beemsterboer aan het werk.

begeleidt hij het koor op een elektrische piano. Thea
Duipmans kondigt de nummers aan en het publiek
geniet van de popnummers uit de periode van de
afgelopen dertigjaar.

Sjon Leek geeft uitleg over het boter en kaasmaken.

Op zondagmiddag 27 september geeft Sjon Leek uit
Wognum een demonstratie boter- en kaasmaken.
Het bereiden van kaas gaat vanmiddag volgens een
versneld proces. Niettemin moet het publiek een half
uurtje wachten op het resultaat. In die tijd wordt
uitleg gegeven over het boter maken. Het publiek
mag het zelf proberen in glazen groentepotjes. Wat
slagroom en een scheut karnemelk in de pot en
schudden maar. Het resultaat is een klontje boter in
wei. Thuis afspoelen en lekker opeten, is het advies
van Sjon. Daarna kan het publiek vragen stellen en
proeven van de kaas. Het is
een prachtige afsluiting van
het seizoen van het Huis van
Oud en de tentoonstelling
Boter, Kaas en Eieren.

Gerard Ariëns
Dinsdag 6 oktober overlijdt
Gerard Ariëns. Gerard was
vrijwilliger voor De Crom-
me Leeck. Hij scande
fotomateriaal en fotogra-
feerde voor ons. "Gerard,           Gerard Ari.ëris.
een merel zingt voorjou. En
hoor, hij groetje toch. Ook al gajij op reis dan zingt
de merel nog."

Vrouwenlisten en 750 donateurs
Op vrijdag 23 oktober geeft kunsthistoricus drs.
Bertus Bakker uit Alkmaar een lezing over vrouwen-
listen. Het gaat over goede en slechte vrouwen in de
beeldende kunst. Het is een boeiende avond. Op deze
avond wordt Frieda Hoogerheide-Smeding uit
Nibbixwoud in het zonnetje gezet. Zij is de 750e

4 Jaaïboeh2010



donateur van onze stichting!
Ina Broekhuizen feliciteert
haar namens het bestuur en
overhandigt haar een taart met
het logo van De Cromme Leeck. Fri.eda HoogerHt;wF „,.__   _E7rËeoaeadno°nuaË='::-;a-:óecrommeLeeck.

Afscheid Agnes Dudink
ln de bestuursvergadering van vrijdag 6 november
nemen we afscheid van ons bestuurslid Agnes
Dudink-Deken uit Nibbixwoud. Agnes heeft tien jaar

IS:::uuátr:ZE:sï::ae:Ëteet
organisator, een aanpakker,
iemand die resoluut beslissin-
gen neemt en zegt waar het op
staat. Agnes was betrokken bij
het Huis van Oud, bij de
jaarlijkse schoonmaak van huis
en stallen, bij de Rabosponsor-
tocht en bij de organisatie van
lezingen en andere activitei-
ten. Opvolger in het bestuur is

Agnes Dudi.nk-Deken.         Niel Kok uit wognum.

Een spannende vloer aan de Westeinderweg
Samenwerking tussen historische verenigingen en
basisscholen. Dat is waar de gemeente Medemblik
aandacht aan wil geven. Zij doen dit als aanloop tot
de Culturele Avond die gehouden wordt op zaterdag
14 november in sporthal De Muiter in Medemblik.
Deze zaterdag staat in het teken van het nieuwe
cultuurbeleid. Ook De Cromme Leeck verleent haar
medewerking. In het kader daarvan brengt groep
zeven van de Wognumse basisschool De Speelwagen
een bezoek aan een oude plek aan de Westeinderweg.
Daar geeft Kees Veken, bestuurslid van De Cromme
Leeck, uitleg over een bij toeval opgegraven plavui-
zenvloer van een al lang verdwenen stolpboerderij.

Kees Veken met kinderen van de basisschool De Speelwagen.

Vrijwilligersweekend
DegemeentenMedemblik,Andijkenwervershoof
zetten hun vrijwilligers in het zonnetje door hun in
het weekend van 12 en 13 december te trakteren op
een workshop of bezoek aan een museum. In het

Huis van Oud wordt daarom zaterdag 12
december een workshop bloemschikken
gegeven. Zondag 13 december krijgen de
bezoekers een rondleiding door het
museum en kunnen zij de tentoonstelling
over de winter bekijken.

Levende kerststal
Een compleet
winters plaatje op
zondagmiddag 20
december aan de
Grote Zomerdijk in
Wognum. Buiten
koud en veel
sneeuw. Maar
binnen in de stallen
is het warm. De
schapen en de ezel
verwarmen de
kribbe. De herders
(Hans Bleeker en
Hans Comman-
deur) houden de
wacht en Jozef
(Johan Smit) en
Maria (Sascha Levende kerststal.

Schouten) zitten
bij het kindje in de kribbe. Sari Koeleman en Jetske
Stam zingen kerstliedjes voor het kindje. In verband
met de Mexicaanse griep dit jaar geen echte baby,
maar een pop. Op de stallen staan de schaatsen,
sneeuwpop, sleeën en een koek-en-zopie opgesteld.
Theo Kok uit wervershoof demonstreert het slijpen
van schaatsen.

Website
Dit jaar is de website behoorlijk uitgebreid. Wij
proberen met de site zoveel mogelijk informatie te
geven. De Cromme Leeck is met twee nieuwe
programma's gaan werken: één voor de schenkingen
en één voor foto's. Beide zijn een grote aanwinst. Op
het moment wordt hard gewerkt om beide program-
ma's te vullen. Alle schenkingen worden gefotogra-
feerd en beschreven. Foto's worden gescand en
ingevoerd. Dat is een intensieve klus. Zowel het
fotoprogramma als het schenkingenprogramma
werkt met een zoekmachine. Met één trefwoord kan
een object of foto worden gevonden. Het Foto Beheer
Systeem is in te zien op de website. Niet alles is open-
baar maar veel foto's zijn te bekijken. Voor foto's
waarvan een beschrijving ontbreekt, vragen wij hulp
aan de bezoekers van de site. Wordt u nieuwsgierig,
neem een kijkje op www.decrommeleeck.nl.

Trudy Schouwe-Schouten, secretaris
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