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Afscheid 
Op dinsdagavond 29 mei 2018 overleed ons bestuurslid Adrie Hoogewerf. Vanaf 2004 was 
hij penningmeester van De Cromme Leeck en nadien ook van de Beheercommissie van het 
Huis van Oud. 
 
Adrie was een bijzonder adequate en nauwkeurige penningmeester. Consciëntieus legde hij 
verantwoording af van inkomsten en uitgaven. Naast al dat cijferwerk verrichtte hij hand- en 
spandiensten en zette hij zich in voor de organisatie van lezingen en eerste zondagen. Na de 
verschijning van het jaarboek was hij steevast een aantal zondagmiddagen aanwezig in het 
Huis van Oud om boeken uit te delen. 
 
In de vergadering van vrijdag 18 mei spraken we over de toekomst van De Cromme Leeck. 
We praatten gezellig nog wat na en aan het eind van de avond namen we afscheid van 
elkaar. Het was voor het laatst. Voor het laatst dat we Adrie hoorden, dat we samen 
proostten op de zomer, dat we elkaar gedag zeiden. 
 
Dankbaar zijn we voor zijn inzet, zijn 
betrokkenheid en zijn vriendschap. 
We zullen hem missen, maar vergeten – 
dat doen we niet. 
 
(Een uitgebreider In Memoriam is te lezen 
op onze website) 
 
 

  



Peter Koopman. 

Even voorstellen 
In de vergadering van De Cromme Leeck van 24 augustus j.l. heeft het bestuur besloten mij 
te benoemen als bestuurslid met de taak van penningmeester. Op hun verzoek stel ik me 
hierbij aan u voor. 
 
Mijn naam is Peter Koopman, 61 jaar en geboren en getogen in de Baarsdorpermeer. Na de 
verkoop van onze boerderij aldaar, nu bijna vijf jaar geleden, ben ik met mijn vrouw Ineke 
(geboren Schipper, van de Oude Gouw) op de Schouw in Wognum komen wonen. We zijn in 
het rijke bezit van een dochter en twee zonen, inmiddels allemaal uitgevlogen, en hebben 
sinds een jaar ook een prachtige kleinzoon. 
 
Vanwege mijn kennis van financiën en 
omdat ik graag onder de mensen kom, 
vervul ik al jaren diverse bestuurlijke 
functies en verzorg ik een aantal 
administraties. Daarnaast kan ik erg 
genieten van de vrije tijd, die nu meer 
beschikbaar is.  
Een deel van die vrije tijd wil ik graag 
besteden aan het bestuurswerk voor De 
Cromme Leeck, ook al omdat ik een grote 
interesse heb in regionale en plaatselijke 
historie. 
 
 
 
 
Lezing: Symboliek in de 17e-eeuwse schilderkunst 
Op vrijdagavond 26 oktober organiseert De Cromme Leeck een lezing met als titel ‘Zinne- en 
minnebeelden’. Cultuurhistoricus Bertus Bakker uit Alkmaar vertelt over de verborgen 
symboliek in de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. De lezing vindt plaats in 
partycentrum Stam in Wognum. 
 
In de schilderkunst van de Hollandse 17e eeuw wemelt het van open en verborgen 
symboliek. Veel kunstwerken bezitten een dubbelzinnigheid. Schijnbaar onschuldige 
tafereeltjes bevatten bij nader inzien een scala aan vermaningen tegen diverse ondeugden, 
vooral die van de ijdelheid. Ook gaat er achter de realistische voorstellingen vaak een flinke 
dosis erotiek schuil. Een schilderij is dus niet alleen een lust voor het oog maar ook een 
uitdaging voor enige hersengymnastiek.  
Kom en ontdek samen met Bertus Bakker deze bijzondere aspecten van de schilderkunst! 
 
Lezing ‘Symboliek in de 17e-eeuwse schilderkunst’ door Bertus Bakker. 
Wanneer: Vrijdag 26 oktober. Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur. 
Waar  Partycentrum Stam, Raadhuisstraat in Wognum.  
Entree:  donateurs gratis, belangstellenden 3 euro. 
 
 



Huis van Oud 
We kijken terug op een plezierig seizoen met een interessante tentoonstelling en vaak druk 
bezochte eerste zondagen met prachtig weer. De expositie ‘Hoor mijn lied’ wordt binnenkort 
opgeruimd en de jaarboeken die niet zijn opgehaald, brengen we rond of sturen we per 
post. De vrijwilligers bedanken we van harte voor hun inzet. We sluiten deze zomermaanden 
af met een gezellig etentje, verzorgd door Bets Tool en Carolien Schalkwijk. 
 
Een grote hoeveelheid foto’s van dit seizoen is te zien op onze website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schrijvers gezocht 
De redactiecommissie begint in het najaar aan de samenstelling van het nieuwe jaarboek. 
Weet u een mooi onderwerp voor dit boek of wilt u een artikel schrijven? Daar zijn we heel 
blij mee. Neem s.v.p. contact op met Trudy Schouwe, gegevens zie bovenaan deze brief.  
 
Privacyverklaring 
De privacyverklaring van de Historische Stichting De Cromme Leeck is geplaatst op onze 
website en dus voor iedereen in te zien. Hieronder de voornaamste punten uit deze 
verklaring. 
 
NB Wilt u niet dat uw naam in de donateurslijst van het jaarboek staat, neemt dan contact 
op met het secretariaat.  
 
Van wie verwerkt De Cromme Leeck persoonsgegevens?   
De Cromme Leeck verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect 
een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:   
* Donateurs en vrijwilligers van De Cromme Leeck 
* (Vroegere) inwoners van onze dorpen die voorkomen in geschreven stukken of op foto's 
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben 
of hebben gehad. 

Gezellige drukte op het erf, 

zondag 2 september 2018. 



 
Waarvoor verwerkt De Cromme Leeck persoonsgegevens?  
Als u donateur wilt worden van De Cromme Leeck of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of 
een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp 
van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven.   
Als u eenmaal donateur of relatie van De Cromme Leeck bent, dan willen we u goed van 
dienst zijn. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. 
Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit van De Cromme Leeck.   
 
Verder zijn persoonsgegevens onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van De Cromme 
Leeck: "de kennis van de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-
West  vergroten, deze historie te onderzoeken, bekend te maken en waar mogelijk te 
behouden, een en ander in de ruimste zin van het woord".  Dit vertaalt zich naar de 
(vroegere) bewoners van onze dorpen die met naam en toenaam kunnen worden genoemd 
in publicaties. 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter 
ondersteuning van administratieve processen rondom het innen van donateursbijdragen etc. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Het bestuur van de Historische Stichting De Cromme Leeck is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Zij verwerkt persoonsgegevens in haar eigen 
administratie en in publicaties. 
Dat laatste kan in de vorm van nieuwsbrieven, jaarboeken of bijzondere uitgaven; maar ook 
via email of onze website www.decrommeleeck.nl. 
Ook worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Denk aan de drukker van onze boeken of 
de internetprovider waar we gebruik van maken voor onze e-mail faciliteiten of het hosten 
van onze website. 
 
Hoe gaat De Cromme Leeck met mijn persoonsgegevens om? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Alleen de daartoe aangewezen bestuursleden van De Cromme Leeck kunnen bij uw 
persoonsgegevens. U hebt zelf ook altijd het recht om inzage te krijgen de gegevens die De 
Cromme Leeck over u in haar administratie heeft vastgelegd. Als u van mening bent dat 
gegevens niet correct zijn, dan corrigeren of verwijderen wij die waar mogelijk.  
 
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan uw donateurschap worden in beperkte vorm na uitschrijving 
bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen 
blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde 
voorschriften.   
 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Cromme Leeck 
kunt u ook altijd contact opnemen via decrommeleeck@quicknet.nl. 
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