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Het zomerseizoen is bijna voorbij.
Op het erf van het Huis van Oud
wordt nog één lezing gehouden.
Die gaat over het winnen en het
gebruik van brongas.
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Daarna sluiten de deuren van het
huisje en de stallen.
We kunnen terugkijken op goede
maanden. De eerste zondagen
verliepen plezierig, op de tussenliggende zondagen wisselde het
aantal bezoekers maar steeds
voerde de gezelligheid hoogtij.
Topper was de middag van de
ouderwetse kost in augustus.
Velen kwamen proeven van
lekkernijen als broeder,
stijve rijst, peertjes en
Haagse bluf.

Complimenten voor de vrijwilligers
die hard hebben gewerkt!
Heel leuk is het ook dat steeds meer
groepen naar de dijk komen. Zussen,
families, buren, schoolklassen – jong
en oud blijkt geïnteresseerd in
‘vroegere tijd’.
Foto’s van de eerste zondagen en van
een aantal groepsbezoeken zijn te
zien op onze website:
www.decrommeleeck.nl onder
Nieuws.

Op zaterdagochtend 11
juni werd de Rabosponsortocht verreden.
Zeker tweehonderd
fietsers kwamen bij ons
museum genieten van
koffie met appeltaart.
Zussen en schoonzussen Laan.
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De gemeente Medemblik doet sinds zes jaar mee
aan de Open Monumentendag. Dit jaar werd deze
manifestatie gehouden op zaterdag 10 september.
Het thema was ‘Iconen en symbolen’. In ons werkgebied (Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West)
waren die dag zeven monumenten/ beeldbepalende panden opengesteld.
Vooral de indrukwekkende stolpboerderijen
(Westeinderweg 25, Wognum, Dorpsstraat 117,
Nibbixwoud en Zwaagdijk-West 419) trokken veel
bekijks.

Aan het eind van Nibbixwoud staat de boerderij
(een rijksmonument) van de zussen Snellen, die
met terechte trots rondleidingen verzorgden.
De stolp is totaal gerestaureerd en voorzien van
modern wooncomfort zonder afbreuk te doen
aan het oorspronkelijke interieur. De woonkamer
behield zijn originele staat met een schouw, houten wanden en een plafond van papiermaché.
De boerderij van Theo Blauw aan de Westeinderweg 25 dateert in de kern uit de 17e eeuw. Bijzonder zijn de restanten van een schouw met

In de drie rooms-katholieke kerken was aandacht
voor iconen, kazuifels en vaandels plus een tentoonstelling over Taizé.

twee kaarsnissen uit de eerste helft van de 17e

In Nibbixwoud was het fraaie woonhuis van de familie Huibers aan de Dorpsstraat (deels) te bezichtigen.

voorwerpen ten toon die hij vond op het land ten

eeuw. Ons nieuwe bestuurslid en amateurarcheoloog Maarten Borst stelde op de koegang
oosten van de boerderij. De hele dag door was er
belangstelling voor zijn opgravingen.
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Detail van een plafond voorzien
van papier-maché decoraties.
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Leven in de bronstijd,
nagespeeld bij de opening van de
Bronstijdspeeltuin in Enkhuizen.
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Al geruime tijd zijn wij bezig een
publicatie voor te bereiden van het
Dagboek van Pieter Groot Dz.
Pieter Groot Dz. leefde van 1800
tot 1882. Vanaf 1825 tot drie weken voor zijn dood in 1882 hield hij
een dagboek bij. Hierin meldde hij
belangrijke gebeurtenissen die
plaats vonden binnen zijn gezin, in
de directe omgeving waar hij
woonde (de Buurt in Wognum) of
in Nederland.
Het dagboek lijkt bij eerste lezing
niet meer dan een enorme opsomming van feitjes. Het geeft echter
een goed beeld van het
19e-eeuwse Wognum en van het
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D r e s

Nibbixwoud is sinds kort een
prachtige sport- en culturele
accommodatie rijker: De Dres.
De Cromme Leeck maakt op
vrijdagavond 28 oktober graag
gebruik van een van de ruimtes.
Dan verzorgt amateurhistoricus
Nico Bregman een lezing met
als titel ‘Leven en sterven in
prehistorisch West-Friesland’.

archeologisch onderzoek in
oostelijk West-Friesland, onder
andere in verband met de aanleg van de nieuwe N23/
Westfrisiaweg.

Hij vertelt over de bewoningsgeschiedenis van Steentijd en
Bronstijd. Ook wordt aandacht
besteed aan recent verschenen
inzichten naar aanleiding van

Vrijdag 28 oktober 2016
Inloop 19.30 uur
Aanvang: 20 uur

Kleurrijke beelden illustreren
deze boeiende lezing.
Lezing: ‘Leven en sterven in
prehistorisch West-Friesland’

De Dres, Lange Dres 1,
Nibbixwoud.

P u b l i c a t i e v a n
d a g b o e k

e e n

gezin Groot en de diverse aanverwante families.
Het is voor Wognum een belangrijk historisch document.
Naast de integrale tekst van het
dagboek hebben we op veel
plaatsen verklarende informatie
toegevoegd.
Waar woonde deze of gene
familie? Waar stond die boerenplaats ? Hoe komt Albert Pels in
De 4 Heemskinderen terecht?
Daarnaast verluchten we de
tekst met tal van foto’s en
afbeeldingen van documenten.
Wij hopen het dagboek in 2017
te publiceren.
Kees Veken

Pieter Groot Dz.

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

E v e n

v o o r s t e l l e n :

Als nieuw bestuurslid van
De Cromme Leeck is het nog wel
erg wennen: de fantastische groep
vrijwilligers en de grote groep donateurs en belangstellenden die
bij evenementen allemaal komen
kijken (en proeven).
Maar ook alle namen van het bestuur. Wie is wie en waar woont
iedereen? Het is veel nieuwe informatie, maar het gaat mij lukken.

M a a r t e n

Sandra is hier opgegroeid. Zij kende
de buurt en de mensen in de straat,
voor mij was alles nieuw maar het
voelde al snel goed en vertrouwd.
Na twee jaar kregen wij onze zoon
Melle. Door de drukte van een fulltime baan, kinderen en het huis schoot
mijn hobby erbij in. Ik ben namelijk
erg geïnteresseerd in geschiedenis,
stamboomonderzoek, archeologie et
cetera.

Ik kom van oorsprong uit Langdijk.
Daar woonde ik met mijn moeder.
Mijn moeder ging samenwonen
met haar vriend en ook Sandra en
ik gingen samenwonen. Na één
jaar verhuisden Sandra en ik naar
Hoorn en we trouwden. We hebben daar zeven jaar gewoond en
twee dochters gekregen: Tessa en
Renske.
Nu alweer acht jaar geleden verhuisden we naar Wognum.

B o r s t

Ik ben vrijwilliger bij Archeologie
West-Friesland en af en toe zoek ik
met de metaaldetector in de weilanden rondom Wognum (eigenaren,
dank daarvoor).
Op de verjaardag van mijn schoonmoeder raakte ik hierover in gesprek met Ina Broekhuizen-Slot. En
al snel kwam ook De Cromme Leeck
ter sprake. Begin dit jaar was ik bij
de eerste vergadering aanwezig om
te kijken of deze
mooie stichting bij
mij past en andersom.
Ik zit nog niet zo lang
in het bestuur maar
het voelt goed en
hopelijk is dit voor
jaren.

Naarmate de kinderen ouder werden,
kreeg ik meer tijd om deze hobby’s
weer op te pakken.

Hartelijke groet,
Maarten Borst

