
Woorwoord
Een prachtig nieuw boek ligt hier voor u! Een boek
met een mix aan artikelen en verhalen, die ingaan op
recente, wat oudere én eeuwenoude historische
feiten en ontwikkelingen.
Eind 2011 sloten beide basisscholen in Wognum hun
deuren en verhuisden naar het Multifunctionele
Centrum De Bloesem in de nieuwe wijk aan de
noord-west zijde van het dorp. Juist nu dus een
goede gelegenheid om aandacht te besteden aan de
Wognumse schoolstrijd, een kwestie rond openbaar
en katholiek lager onderwijs, die speelde aan het eind
van de lge eeuw. De fotoreportage van Mary Boots
toont hoe in 2011 de bouw van de beide nieuwe
scholen verliep.
Er veranderde meer: huizen werden gesloopt en ook
de melkfabriek aan de Oude Gouw verdween. Onze
Bouwhistorische Werkgroep deed onderzoek in en
naar dit gebouw en zijn geschiedenis. Ook werden
Willem Groot en Dick Das ge.i.nterviewd, twee
mensen die nog konden vertellen over de werkzaam-
heden in De Verwachting.
Daarnaast is het goed om oog te hebben of te krijgen
voor de historie die anno 2012 te zien is. Muurankers
in Nibbixwoud bijvoorbeeld of het hek bij de protes-
tantse kerk in Wognum. Mede om die reden werd in
2011 in de gemeente Medemblik voor het eerst
meegedaan aan de Open Monumentendag. Ook De
Cromme Leeck verleende medewerking: vijf beziens-
waardige monumenten waren te bezichtigen. U leest

hier meer over op 80. Natuurlijk ontbreken in dit
jaarboek de verhalen over mensen niet. Simon
Bijman, Cor Wijnker, thuishaalders, honderdjarigen,
ze passeren de revue.
Peter Stam, ons bestuurslid van het eerste uur,
besloot in april 2011 zijn functie neer te leggen,
tevens stopte hij met het vrijwilligerswerk voor het
Huis van Oud. We bedanken hem van harte voor zijn
inzet. In februari 2012 werd zijn plaats ingenomen
door Cor Koomen uit Wognum.
Panta rhei -alles stroomt, niets blijft hetzelfde. De
Griekse filosoof Heraclitus zei het al.
Oude gebouwen verdwijnen, nieuwe panden worden
neer gezet. Waterlopen worden aangepast, wegen
verbreed, rotondes gecreëerd. Laten we bij dit alles
vooral een open oog houden voor de geschiedenis,
laten we bewaren en vastleggen wat van waarde is om
door te geven aan de generaties die na ons komen.
Dat is onze verantwoordelijkheid. Want in het
verleden ligt het heden, in het nu wat komen gaat.
Mede namens het bestuur dank ik alle mensen die
meewerkten aan dit jaarboek! Wat plezierig dat er
zoveel geschreven wordt! Hebt u ook een idee voor
een artikel, meldt het aan de redactie!
En dan nu: duik in de geschiedenis! Niet alleen op
papier, maar kijk rond in onze dorpen, zie wat er is
aan historie en waardeer dat!

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter

Terugbhh
Van onderbroek tot hul
Op vrijdag ls februari 2011 verzorgt Streekdracht-
groep Enkhuizen een kostuumshow in Partycentrum
Stam in Wognum. Mannen- en vrouwenkleding,
onder- en bovengoed, daagse kleding en zondagse
pracht worden geshowd. Ook wordt er uitleg gegeven
over de bijbehorende attributen en streeksieraden.
Hans Verberne verzorgt de presentatie.

Daar bij die molen
De opening van het seizoen 2011 vindt plaats op
vrijdagavond 29 april bij Party-en uitgaanscentrum
De Vriendschap in Wadway. Op deze avond vertelt
molenmaker Nico Maas uit Zaandijk over zijn
ambacht. Na zijn verhaal wordt de dvd over de
herbouw van molen De Oude Knegt in Akersloot
getoond: een verhelderende film over het specifieke
werk van een molenmaker. Voor deze lezing is
gekozen vanwege het thema van de tentoonstelling Geja Baas en Hans Verberne showen het West-Friese kostuum.

2 Jaarboeh2012



`Daar bij die molen' op de stallen bij het Huis van

Oud. Modelmolens, gereedschap, kaarten, boeken en
foto's geven een beeld van molens in Noord-Holland.
En ook de dvd die in het Vierkant wordt vertoond,
gaat over molens. Een boeiende en leerzame ten-
toonstelling waar wij goede reacties op hebben
ontvangen.
Voormalig marathonschaatser Joop Zuiker ontvangt
op deze avond het eerste jaarboek van 2011. Over zijn
schaatsloopbaan en grote prestaties is een mooi
artikel geschreven.

Joop Zuiker heeft uit handen van lna Broekhuizen het eerste

jaarboek van 2011 ontvangen.

Ditjaar reikt voorzitter lna Broekhuizen twee
oorkondes uit. Ron en Jolanda Kok-van Zelm ont-
vangen een oorkonde vanwege het verbouwen van
hun boerderij aan de Wijzend 55 in Nibbixwoud.
Gelukkig is het vierkant gehandhaafd, waardoor we
van een echte stolp kunnen blijven spreken. Er is een
landschaps-eigen element, de piramidevorm,
behouden gebleven. Daarvoor hulde! De Wijzend is
weer een opgeknapte boerderij rijker.

Ron en Jolanda Kok-van Zelm uit Nibbixwoud.
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Johan en Angelique Bekkenutte-Overboom krijgen
een oorkonde voor het opknappen en verbouwen van
het ouderlijk huis van Angelique aan de Kerkstraat
43 in Wognum. Door het huis aan de achterkant flink
uit te breiden, maar het oude voorhuis te handhaven,
is het straatbeeld eigenlijk ongewijzigd gebleven.
Veel van dit soort woningen in de Kerkstraat zijn de
afgelopen decennia gesloopt.

Johan en Angelique Bekkenutte-Overboom uit Wognum.

Activiteiten Huis van Oud
Op zondag 1 mei treedt bij het Huis van Oud het
Swaeghs Smartlappenkoor op. Het koor staat onder
leiding van dirigent Co Feld. Het is een zonnige dag
met helblauwe lucht en er staat behoorlijk wat wind.
Toch zijn de teksten van liederen goed te verstaan en
het in groten getale aanwezige publiek zingt uit volle
borst mee.

Het Swaeghs Smartlappenkoor onder leiding van dirigent Co Feld

zingt op de openingszondag.

Gerard Admiraal demonstreert op zondag 5 juni het
ambachtelijk leidekken. Vakkundig tikt en klopt hij
de leien op hun gewenste plek. Dit eeuwenoude
ambacht omvat o.a. de methodes Maasdekking
(rechthoekige leien), Rijndekking en Duitse dekking
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(aan de onderkant hebben de leien ronde hoeken).
Daarbij vertelt Gerard aan de aanwezigen enthousi-
ast over het vak.

Gerard Admiraal demonstreert het leidekken.

Op 13 juni, Tweede Pinksterdag, nemen ruim 80
personen deel aan de molenfietstocht. Er kan geko-
zen worden uit een 16 of 23 km lange route. Ondanks
een stevige wind wordt er ook gewandeld. Sommige
mensen rijden met een auto naar de molens, die ook
te bezichtigen zijn. Vrijwillige molenaars Jan van
Wonderen van molen De Westerveer en Anton
Reinders van molen De Vier Winden geven uitleg
over hun molen.

Vrijwillig molenaar Jan van Wonderen geeft uitleg bij molen De

Westerveer, Zomerdijk 18 in Spanbroek.

Trekzakgroep Schalmij uit Alkmaar speelt op zondag
3 juli lekkere meezingers en luisterliedjes.
De vrolijke klanken van de trekzakken klinken al
rond de klok van tweeën. De drie leden van de
trekzakgroep spelen schijnbaar moeiteloos tot vijf
uur door. Om drie en om vier uur verzorgen ze een
`echt' optreden.

Vrolijkheid bij het optreden van trekzakgroep Schalmij: er wordt

meegezongen en gedanst.

Op vijf bijzondere plekken rond het museum Huis
van Oud aan de Grote Zomerdijk worden op zondag 7
augustus verhalen verteld. Ruim 125 luisteraars
trekken langs de locaties en genieten van de diverse
vertellingen. In de kas bij Dick Schouten vertelt zijn
zus Trudy Schouwe-Schouten een prachtig histo-
risch verhaal over Wogge, een man die in de midden-
bronstijd op die plek woonde. Joop van Diepen leest
in de stal van Wiering, naast de kalfjes, enkele van
zijn humoristische west-Friese juweeltjes voor. In de
lommerrijke tuin van de familie Schrama draagt Jaap
Meester voor uit eigen werk: lach en ernst wisselen
elkaar daarin af. Dick en Marlène Schouten hebben
in een luw hoekje in hun grote tuin een mooi decor
gemaakt van pas gerooide aardappelen, een kruipers-
broek, baskuul en een `eerappeleródersgraafie'. Hier
draagt lna Broekhuizen het sprookje De Gouwen
Pieper voor. Nel de Moel zit in het, voor haar heel
vertrouwde, molenonderstuk. Dit overblijfsel van de
molen De Katuil hoort bij de woning van de familie
De Moel. Dik de Moel vertelt over deze molen en
vervolgens leest Nel een verhaal voor over de ge-
schiedenis van Zandwerven en over de heks van dat
dorp.

Zes leden van modelvliegclub Beaufort 7 geven op
zondag 4 september uitleg en verzorgen demonstra-
ties met hun vliegtuigen en helikopters. Op het
grasland van Jacko Wiering, achter het erf van het
Huis van Oud, is een landingsbaan gemaaid. Daar is
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genoeg ruimte voor belangstellenden om het opstij-
gen en landen van dichtbij te zien. Op het erf staan de
vliegmachines te pronken in het najaarszonnetje.
Op 25 september wordt de middag Schatten uit de
Kast gehouden. Het is de laatste dag van het seizoen
van het Huis van Oud. Veel mensen komen met
textiel, serviesgoed, sieraden, schilderijen, munten
en merklappen naar het museum. Zes deskundigen
geven uitgebreid advies en informatie. Er wordt geen
taxatiewaarde bepaald maar wel wordt de herkomst
en ouderdom verteld. Deze middag is tot stand
gekomen in samenwerking met de commissie Kap en
Dek van het Westfries Genootschap.

Schatten uit de kast. Vanwege het mooie weer zitten sommige

deskundigen buiten. Hier wordt advies gegeven over enkele

prachtige hullen. Aan tafel zitten inbrengster Wilma Koning-Neef-

jes, Hans Verberne, Jeanne de Weert en Lies Smit, staand: Aafke
Buur en Annemarie van Dolder.

De Beheerscommissie en de vrijwilligers van het
Huis van Oud hebben het seizoen op 14 oktober
afgesloten. Onder het genot van een kopje koffie en
zelfgebakken appeltaart van Margo Wilcke is er eerst
geëvalueerd. Daarna gaat het gezelschap met de auto
naar Museumboerderij West-Frisia in Hoogwoud.
Twee vrijwilligers van de museumboerderij geven
een rondleiding. Er wordt afgesloten in het Huis van
Oud. Daar wordt nog gezellig nagepraat.

Open Monumentendag
Wist u dat Open Monumentendag 1996 aanleiding
was om de Historische Stichting De Cromme Leeck
op te richten? In 2011, dus vijftienjaar later, wordt
besloten om in de nieuwe gemeente Medemblik weer
een Open Monumentendag te organiseren. Afgevaar-
digden van Stichting Stadsherstel Medemblik,
stichting Oud Wervershoof, Twisca, De Cromme
Leeck en een ambtenaar van de gemeente Medem-
blik vormen samen een nieuw comité `Open Monu-
mentendag Medemblik'. Naar schatting hebben ruim
700 mensen op zaterdag io september één of meer

van de 35 opengestelde monumenten in de gemeente
Medemblik bezocht.

De feestelijke opening vindt plaats in maart 2012
maar het multifunctioneel centrum De Bloesem en
topsporthal De Westfrieslandhal zijn al in gebruik.
De Cromme Leeck en de Kernraad Wognum hebben
via dorpsblad Walhalla de inwoners van Wognum
gelegenheid gegeven namen voor beide onderko-
mens te bedenken. Daarna is d.m.v. een stemming tot
de naamkeuze gekomen. Op 21 september 2011 is de
naam De Bloesem onthuld door wethouder
Zwagerman.

Bidden met beelden
ln het kader van de Maand van de Geschiedenis
organiseert De Cromme Leeck op vrijdagavond
7 oktober een lezing over bid-en devotieprentjes.
Kunsthistorica Evelyne Verheggen uit Leiden vertelt
in cultureel centrum Bessie in Nibbixwoud aan de
hand van een Powerpointpresentatie over het
ontstaan, de vervaardigers en de gebruikers van deze
prenten. In de pauze en na afloop van de lezing is het
mogelijk een deel van de verzameling bidprentjes
van ons bestuurslid Adrie Smit te bekijken.

Op donderdag 24 november krijgt de gemeente
Medemblik bezoek uit Engeland. Stuart Green, zoon
van Alan Green die op 21 juni 1942 met zijn vliegtuig
in Wadway is neergestort, brengt een bezoek aan het
monument in Wadway. Zie ookjaarboek 2011, pagina
70. Drie mensen zijn toentertijd omgekomen. De
Cromme Leeck heeft deze dag georganiseerd en de
gemeente Medemblik heeft gefaciliteerd. De ont-
vangst is op het gemeentehuis van Medemblik.
Vervolgens worden er bloemen gelegd bij het monu-
ment in Wadway en 's middags wordt een bezoek aan
het militaire gedeelte van de begraafplaats Bergen
gebracht. Daar liggen 258 militairen uit de Tweede
Wereldoorlog begraven waaronder de drie vliege-
niers die omgekomen zijn in Wadway.

Ontvangst op het gemeentehuis van Medemblik. Stuart Green

toont een foto van zijn vader. Naast hem zijn twee zoons en

Mark Newbury.
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