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Nieuwsbrief
Vo o r w o o r d
Ja, u ziet het goed!
Deze nieuwsbrief heeft
een andere opmaak en
inhoud dan u van ons
gewend bent. Niet alleen kijken we vooruit
naar onze activiteiten
maar we staan ook stil
bij gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden. En er is ruimte
voor aardige voorvallen en bijzondere verhalen.
Bovendien verduidelijken foto’s en andere
afbeeldingen de tekst.

A G E N D A



Woensdagavond
7 oktober 2015
Lezing over
schaatsen in de
kantine van
IJsvereniging
Nibbixwoud



Vrijdagavond 11
december 2015
een gezellige
avond met WestFriese teksten en
de éénakter ‘t
Anzoek. Locatie
De Vriendschap in
Wadway
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Bijzonder is bijvoorbeeld de gehoute deur
uit stolpboerderij
De Beukenhoeve in
Nibbixwoud.
De boerderij is onlangs
gesloopt. Onze Bouwhistorische Commissie
heeft de stolp vastgelegd in woord, beeld
en tekening (zie ook:
huisbeschrijvingen op
onze website
www.decrommeleeck.nl)

De commissieleden
ontdekten in de boerderij een oude deur en
kregen toestemming
die mee te nemen.
Hoe oud zou de deur
zijn? Deze vraag legden ze voor aan Eloy
Koldeweij, senior interieurspecialist bij de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

Hij schrijft onder meer:
de houten vlakke deur
zou heel goed uit de
17de eeuw kunnen
dateren. In dat tijdvak
werden vaak vlakke
deuren toegepast.
Echter het geschilderde
houtwerk dateert
zonder enige twijfel
niet uit die periode.
De kwart ronde
‘hoekvullingen’ zijn
kenmerkend voor de
eerste helft van de
18de eeuw.

Voor de deur uit De
Beukenhoeve zal een
goede plaats in de stallen van het Huis van
Oud worden gezocht,
zodat iedereen hem
kan bewonderen.
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Schaatsen in heden en verleden
Op woensdagavond 7 oktober (let op: niet op vrijdag
zoals gebruikelijk) houdt Dirk
Plugboer uit Grootschermer
een lezing over schaatsen.
Dit gebeurt, heel toepasselijk, in de kantine van ijsclub
Nibbixwoud, Oosterwijzend
22 in Nibbixwoud.
Schaatsfanaat Dirk Plugboer
weet bijna alles over (oude)
schaatsen.

Hij neemt een deel van zijn
historische ijzers mee om
daar op humoristische wijze
over te vertellen. Zo verhaalt
hij bijvoorbeeld over zijn
twaalf broers en zussen, die
allemaal leerden schaatsen.
De schaatsen zaten in een
grote doos en daar moesten
ze maar een paar geschikte
schaatsen uit zien te vissen.

Dirks hobby ontstond nadat hij van zijn opa Limmerhoekers kreeg.
Deze schaatsen trokken
veel bekijks en al gauw
kreeg hij ook andere
schaatsen. Zo bouwde hij
zijn omvangrijke verzameling op van schaatsen en
sleeën en alles wat met
ijspret te maken heeft.

Lezing: Schaatsen in
heden en verleden door
Dirk Plugboer.
Datum: woensdag 7 oktober.
Inloop: 19.30 uur.
Aanvang: 20 uur.
Locatie: kantine ijsclub
Nibbixwoud, Oosterwijzend 22,
Nibbixwoud.
Entree: gratis voor donateurs,

Dirk Plugboer

belangstellenden betalen 2 euro.

Huis van Oud
Wat hebben we een
mooi seizoen achter de
rug! Leuke eerste zondagen, veel belangstelling voor de tentoonstelling Steengoed
en behoorlijk wat groepen die buiten de openingstijden naar de Grote Zomerdijk kwamen.
Zij kregen een rondlei-

ding en genoten van
koffie of thee met de
onvolprezen appeltaart
van Margo.
Een experiment was de
haai tie op zondag 6
september. Hoeveel
mensen zouden er komen, wat maak je klaar,
voor welk bedrag bied
je dat aan?

En vooral: blijft het
droog? Nou, droog
bleef het niet helemaal.
Gelukkig waren er binnen ook genoeg zitjes
gecreëerd, zodat iedereen een plekje vond.
Het was erg gezellig en
alles raakte schoon op!

Koffie met appelgebak

2 0 1 5 ,

n u m m er
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West-Friese avond
Op vrijdagavond 11 december is het weer tijd voor een
West-Friese avond.
In De Vriendschap in Wadway kunt u voor de pauze
genieten van West-Friese
verhalen en na de pauze van
de eenakter ’t Anzoek.
Nel Vlaar-Kroon, Jan Blauw,
Ina Broekhuizen-Slot,
Arie Schouten en Trudy
Schouwe-Schouten zullen

Korte inhoud van
‘t Anzoek:
Sinds de dood van haar
moeder bestiert Merie
het huishouden op de
boerderij van haar vader. Zij dreigt tegen
haar zin ongehuwd te
blijven. Maar als de
vrijgezelle buurman-

West-Friese avond.
Datum:
vrijdag 11 december.
Inloop: 19.30 uur.
Aanvang: 20 uur.
Locatie:
Party- en uitgaanscentrum De Vriendschap in Wadway.

mooie verhalen en gedichten in het dialect voorlezen.
Daarna is het tijd voor
’t Anzoek - Tsjechov in het
Westfries.
Toneelvereniging OZOS uit
Schagen speelt ’t Anzoek,
een vrije bewerking van de
eenakter Het Huwelijksaanzoek van Tsjechov.

boer Dirk de stoute
schoenen aantrekt, is
huwelijksgeluk dichterbij dan verwacht.

Henk Kok uit Schagen
(voorheen uit Spierdijk)
hertaalde dit stuk in het
West-Fries. Hij situeerde het
in West-Friesland in de jaren
vijftig van de vorige eeuw.
’t Anzoek wordt gespeeld
door drie personen.

“West-Friese
vertelsels en een
Ienakter op vrijdag
11 december”

Als eigenwijze boerentrots van beide
kanten tenminste
geen belemmering vormt…

Entree:
gratis voor donateurs, belangstellenden betalen 2 euro.

De eenakter wordt met
twee bezettingen
gespeeld.
In Wadway doen mee:
Klaasjan Bak, Henk Kok
en Irma Schaafsma.

Bestuurslid gezocht!
Het liefst uit Nibbixwoud.
Voor informatie bel met
Ina Broekhuizen-Slot
0229 57 2159

Historische Stichting De Cromme Leeck
Secretariaat: Ringbalk 50, 1687 TV Wognum
Telefoon: 0229 57 3151
Mail: decrommeleeck@quicknet.nl
Website: www.decrommeleeck.nl

Bosmanmolen weer als nieuw
Met een ferme ruk aan een hengel onthulde Riet Smit-Hes
(79) op zaterdag 22 augustus het informatiebordje bij de vernieuwde Bosmanmolen aan het fietspad de Pankoek in Wognum. De molen raakte in de jaren negentig buiten werking.
Op initiatief van de Historische Stichting De Cromme Leeck
en met een bijdrage van de gemeente Medemblik werd de
Bosmanmolen gerestaureerd.
De Bosmanmolen staat in de fruittuin die vroeger eigendom
was van Koos Smit, de man van mevrouw Smit-Hes. De huidige eigenaar is haar schoonzoon Willem de Boer. Dankzij zijn
inspanning en met deskundige hulp van technieker Nico
Bijvoet en timmerman Bertus Kok is de molen weggehaald,
gerenoveerd en herplaatst. Bomen werden gekapt voor een
betere windvang en de betonnen bak is naar voren geplaatst
zodat de molen goed in het zicht kwam te staan. De vele gebruikers van de Pankoek kunnen op het informatiebord meer
lezen over de geschiedenis van de Bosmanmolen.
Begin jaren vijftig werd het molentje hier gezet met als doel
het waterpeil van dit stuk land te regelen door onderbemaling.

De vlotter die op het te bemalen water drijft, regelt via een
uitgekiend mechanisme de hele gang van zaken. Destijds
stonden er honderden Bosmanmolens in West-Friesland.

Bosmanmolen aan de Pankoek met v.l.n.r.:
Willem de Boer, Riet Smit-Hes, Bertus Kok en Nico Bijvoet.

De molen is genoemd naar de uitvinder ervan: Bas Bosman
uit Piershil (Z.-H.). Hij zette in de jaren dertig van de vorige
eeuw het eerste prototype in elkaar.
Deze Bosmanmolen waaide in 1975 scheef met een hevige
storm. Hij stond toen op een zogenoemde domtoren. Daarna
kreeg de molen de huidige hoogte. De afgelopen jaren raakte
hij in verval totdat hij onlangs in oude luister is hersteld.

Kunstwerk Speelwagen onthuld
Rona en Jayden, de jongste en de
oudste leerling van basisschool
De Speelwagen in Wognum, onthulden
dinsdagmiddag 1 september het herplaatste kunstwerk van een speelwagen
op hun schoolplein. Net als op een echte speelwagen kwamen ze aanrijden op
de ruim honderd jaar oude wagen van
koetsier Simon Commandeur. Alle leerlingen zongen een passend lied met als
refrein: net als vroeger bij ’t oude
schooltje staat hij er nu weer, het is nog
mooier en nog beter dan de vorige
keer!
Na de sloop van de school in 2012 werd
het kunstwerk gered door de Bouwhis-

torische Commissie van de Historische Stichting de Cromme Leeck. De
plastiek stond drie jaar opgeslagen
en werd in de afgelopen zomervakantie door de commissie herplaatst
bij het nieuwe gebouw van de school
bij de Bloesem.

Om de plastiek en de oude muurdelen
werd een keurige nieuwe muur gemetseld, die stevig verankerd staat op het
plein. Naast het kunstwerk bevindt zich
een bordje met informatie over de geschiedenis ervan.
Met een groot applaus bedankten de
kinderen en hun ouders de mannen die
zorgden voor het behoud van het beeld
van ‘hun’ speelwagen.
Naast meester Harm Vlaar met zijn
gitaar de mannen die zorgden voor het
behoud van de plastiek. V.l.n.r.: Hans
Bleeker, Nico Groot, Joop Koning, Henk
Sloëtjes, Koos Ligthart, Anne Boersma
en Piet Bleeker.

