
 

 

 

 

 

 

Nieuws 

Straatnamen 

De nieuwe straatnamen in Nibbixwoud die De Cromme Leeck samen met de 
kernraad van dat dorp voorstelde, zijn goedgekeurd door de gemeente. Het betreft 
de straten De Vriendschap en De Onderneming, genoemd naar de molen en de 
zuivelfabriek. Deze wegen worden aangelegd op het voormalige SEW-terrein. 
 

 
Onthulling naambord Het Walhalla. De paal moet nog geplaatst worden.  
V.l.n.r. wethouder Hans Tigges, Anita Sachs, John Tool, Ansje Schreuder en Marijke Plooijer. 

In Wognum krijgt het voetpad tussen de Lindenlaan en de Jacob Kwastlaan officieel 
de naam Het Walhalla. De redactie van het dorpsblad Walhalla, dat het 50-jarig 
jubileum viert, diende het verzoek tot deze naamgeving in. De Cromme Leeck gaf 
samen met de kernraad Wognum ook hier een positief advies. 
 

Opening N23 

Kort geleden deed De Cromme Leeck een voorstel voor de feestelijke opening van 

de N23. Natuurlijk doken we in het verleden. We stelden voor de film Jaap Snip, de 

laatste boer van Zwaagdijk-West te vertonen om zo te laten zien hoe het er nog niet 

zo heel lang geleden uitzag op deze plek. 

 

Provinciale monumenten 

De provincie wil een aantal provinciale monumenten uitschrijven uit het register, 

waaronder het Huis van Oud. Hoogstwaarschijnlijk is dit besluit niet te keren.  
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De provincie kiest ervoor om bovenplaatselijke structuurdragers als molens, dijken, 

waterwegen en stolpboerderijen te behouden als monument. Toch hebben we een 

zienswijze ingediend waarin we bezwaar maken tegen de uitschrijving van het Huis 

van Oud. 

Niet alleen de afstoting van provinciale monumenten maar ook de verzoeken van 

diverse organisaties, waaronder de plaatselijke historische verenigingen, brengen de 

gemeente Medemblik ertoe om na te denken over een gemeentelijk 

monumentenbeleid.   

Raadsbreed werd ingestemd met een motie om te komen tot een duidelijk 

erfgoedbeleid. Dat geeft hoop voor de toekomst. 

 

Lezing ‘De laatste getuige’ 

De laatste getuige is de titel van een boek dat begin april verschijnt. De auteur is 

Frank Krake uit Hengelo (Overijssel). Hij beschrijft in deze uitgave het enerverende 

levensverhaal van Wim Alosery (94), geboren in Amsterdam. Wim Alosery zat in 

1944 ondergedoken in de boerderij van Cees en Guurtje van Diepen in de 

Baarsdorpermeer (nu de Viersprong). Deze onderduik vormt de basis van het 

oorlogsverleden van Wim.  

 

 
De enige foto die in 1944 gemaakt is in de Baarsdorpermeer. V.l.n.r. Kees Bos, Wim Alosery,  
Cor Sombeek en een onbekende inwoner van de Zuidermeer of de Baarsdorpermeer. 



Eind 2017 nam Frank Krake contact op met De Cromme Leeck met de vraag om 

informatie over de boerderij en de familie Van Diepen. Die informatie kon na een 

uitgebreide zoektocht worden verstrekt. Dit contact en het dramatische levensverhaal 

van Alosery waren voor De Cromme Leeck aanleiding om te vragen of Frank Krake 

een lezing zou willen houden over het boek De laatste getuige. 

En waar zou dat beter kunnen dan in het Dorpshuis van de Zuidermeer? 

Frank stemde toe en heel mooi is dat Wim Alosery ook aanwezig zal zijn.  

 

De laatste overlevende 

De Zuidermeer herbergde tijdens de oorlog 25 tot 30 

onderduikers op verschillende adressen. Joden, maar ook 

mensen die niet tewerkgesteld wilden worden in 

Duitsland.  

Wim Alosery is een van hen. Samen met Cor Sombeek 

uit Hoorn wordt hij opgepakt door de Landwacht en naar 

Hoorn vervoerd en vervolgens getransporteerd naar 

kamp Neuengamme bij Hamburg.   

Ze worden tewerkgesteld in Husum, waar Cor Sombeek 

is overleden. Wim Alosery overleeft dit kamp. Enkele 

dagen voor de bevrijding komt hij na een gruwelijke tocht 

met zevenduizend medegevangenen op de luxe 

oceaanstomer Cap Arcona terecht, in de baai van Lübeck 

en op twee kilometer van de kust. Jachtvliegtuigen van de 

RAF voeren bombardementen uit op de schepen die in de 

baai voor anker liggen. Drie daarvan, waaronder de Cap 

Arcona,  worden vol getroffen.  

Op wonderbaarlijke wijze weet Wim het inferno te 

ontvluchten. Wim Alosery is de laatste overlevende die 

deze ramp kan navertellen.  

 

 

 

Lezing: De laatste getuige 

door Frank Krake en Wim Alosery 

Zaterdagmiddag 14 april, inloop 14.30 uur, aanvang 15 uur. 

Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerweg 54. 

Entree voor donateurs en belangstellenden € 4,- 

Reserveren wordt aangeraden,  

via decrommeleeck@quicknet.nl of 0229 573151. 

 

 

  

Auteur Frank Krake en Wim Alosery komen 
naar de Zuidermeer om te vertellen over het 
boek De laatste getuige. 

mailto:decrommeleeck@quicknet.nl


Zang op donateursavond 

Voorafgaand aan de opening van het Huis van Oud op 22 april is er op vrijdag 20 

april een gezellige donateursavond in De Dres in Nibbixwoud. Begonnen wordt met 

de overhandiging van het eerste jaarboek 2018 en het uitreiken van twee oorkondes.  

Het thema van de tentoonstelling in het Huis van Oud is ‘Hoor mijn lied’. Daarom 

staat ook deze avond in het teken van de zang. Annet Schipper en Ronald 

Overboom zingen een aantal mooie en herkenbare liederen.  

Na de pauze treedt Full House op. Deze zanggroep werd opgericht op 1 januari 2016 

en is waarschijnlijk het jongste koor in ons werkgebied. 

 
 

 

‘Wij leggen onze kaarten op tafel.  Waar heren hun harten openleggen, maar schoppen 

krijgen van de dames, of andersom. We azen op de mooiste liedjes en arrangementen en als 

de blaadjes van een klavertje vijf zingen we de barsten in de ruiten!’ 

 

Na afloop kan iedereen zijn nieuwe jaarboek 2018 meenemen. 

Uiteraard is dit boek iedere zondagmiddag tot en met 30 september op te halen bij 

het Huis van Oud, tussen 14 en 17 uur. Dat kan ook bij de bestuursleden: 

Trudy Schouwe, Ringbalk 50, Wognum, tel. 0229 573151, 

Joke Admiraal, Wijzend 64, Nibbixwoud, tel. 0229 57. 

Sjaak Jong, Zwaagdijk West 396, tel. 0229 573255. 

 

Donateursavond vrijdag 20 april 

De Dres, Nibbixwoud 

Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur. 

Donateurs gratis entree, belangstellenden 3 euro. 

  

Full House v.l.n.r.: Martijn Bos, Janna de Lathouder, Daniëlle Koeman, Annelies 
Wegereef en Jeroen Besseling. 



Dank! 

Na onze oproep meldden zich vijf nieuwe vrijwilligers voor het Huis van Oud. Dat is 

een prachtige aanvulling op ons bestand. Ook is er een roostermaker gevonden: 

Jeanet Jonker uit Wognum. Welkom allemaal en een goede tijd gewenst bij ons 

museum. 

 

Op vrijdag 23 maart vond de jaarlijkse schoonmaak van het Huis van Oud plaats. En 

op dinsdagmiddag 27 maart werden de stallen onder handen genomen. 

Alle mensen die hebben geholpen danken we hartelijk voor hun inzet! 

 

Hoor mijn lied 

De tentoonstelling van deze zomer heeft als titel: Hoor mijn lied. De basis wordt 

gevormd door informatie over de koren en dirigenten uit het eind van de negentiende 

eeuw. Denk hierbij aan: partituren, programma’s, foto’s, recensies, koffertje, een 

vaandel, grammofoonplaten.  

 
Schrift met de namen van de eerste koorleden, 1895 

Om een lijn naar het heden te trekken maakte Kees Tool foto’s van alle koren die er 

nu in ons werkgebied zijn. Al die foto’s hangen te pronken met  daarbij de namen van 

de leden plus gegevens over het betreffende koor. Het geheel wordt omlijst met oude 

radio’s, grammofoons, bandrecorders, transistors en singletjes, langspeelplaten en 

cassettebandjes. 

Veel herkenning dus bij deze historische en nostalgische expositie. 

 

Op zondagmiddag 22 april om 14 uur wordt ‘Hoor mijn lied’ geopend. Jessica 

Huisman, dirigente van drie koren, verricht de opening. Ook op deze middag zijn 

natuurlijk liederen te beluisteren.  

 

  

Attributen die horen bij het koor Jacob Kwast 



Eerste zondagen 

Op iedere eerste zondag van de maand is er een activiteit die merendeels te maken 

heeft met het thema ‘Hoor mijn lied’. Optredens vinden plaats om 15 en om 16 uur. 

Dit staat er op het programma: 

 

6 mei Draaiorgel op het erf. Jac Vlaar uit Blokker bezit 

meerdere draaiorgels. Vanmiddag neemt bij één 

prachtexemplaar mee naar het Huis van Oud. 

Uiteraard is er muziek maar ook vertelt Jac 

honderduit over de geschiedenis, de werking en de 

bijzonderheden van draaiorgels.  

3 juni  High tea met zang en muziek. Kom genieten van 

thee, koffie en lekkernijen en luister naar gezellige 

muziek. 

1 juli  Middag voor de jeugd met optredens van het 

Brugorkest van Fanfare en drumband Ons 

Genoegen (Wognum) en het jeugdkoor 

Zingsalabim.  

5 augustus Een vrolijke zangmiddag met West-Friese liedjes 

en koffie met appelgebak voor maar 3 euro.  

2 september  Even terug in de tijd met dj Wiekel Zwaan uit 

Wognum, kom lekker zingen en swingen! 

 

 
High tea bij het Huis van Oud 

Op zondag 6 mei vertelt Jac Vlaar over 
draaiorgels. 


