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Nieuwsbrief mei 2020

Rustige zomer
Het wordt een rustige zomer bij het Huis van Oud. Het bestuur en de beheercommissie besloten eind
april dat het museum dit jaar gesloten blijft in verband met de coronamaatregelen. Er wordt dus
geen tentoonstelling ingericht en er kunnen geen boeken worden afgehaald.
De tentoonstelling 75 jaar vrijheid in Westfriesland zal in 2021 worden gehouden.
Jaarboeken worden bezorgd
Ook is besloten dat de jaarboeken 2020 eind mei bij de donateurs worden thuisbezorgd of worden
opgestuurd.
Mocht u meer jaarboeken willen kopen, neem dan contact op met secretaris Trudy Schouwe,
secretaris@decrommeleeck.nl, Ringbalk 50, Wognum, tel. 0229 573151.
Losse boeken à € 12,50 zijn ook te koop bij:
Joke Admiraal, Wijzend 64A, Nibbixwoud, tel. 06 1415 0218
Sjaak Jong, Zwaagdijk West 396, tel. 0229 573255.
Variatie
Het nieuwe jaarboek bevat een divers aanbod aan verhalen. Een deel ervan heeft de Tweede
Wereldoorlog tot onderwerp. Het zijn merendeels herinneringen van mensen die jong waren in de
oorlog: Janke Betzema, Niek Houter, Arie Oud en Joop Rood. Nog meer jeugdherinneringen vullen dit
boek, die van Nel Vlaar-Kroon bijvoorbeeld en die van Pieter Roemer.
Truus Moeskops vierde in 2019 haar honderdste verjaardag. Ze woont zelfstandig aan de Dorpsstraat
in Nibbixwoud, recht tegenover haar geboortehuis. Natuurlijk wordt er een verhaal gewijd aan deze
eeuweling.
Een aantal verenigingen vierde in 2019 een jubileum. In vogelvlucht wordt de geschiedenis
beschreven van tafeltennisvereniging Esopus, de Seniorenvereniging Wognum en de KBO
Nibbixwoud. Ook aan het heuglijke feit dat het eerste team van handbalvereniging SEW al veertig
jaar onafgebroken in de eredivisie speelt, wordt aandacht besteed.
Han Staal schreef het eerste deel over de geschiedenis van de politie in Wognum en van de hand van
Ko Groot is het tweede deel van het artikel over de familie Saal.
Eerste jaarboek
Het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek zou tijdens de donateursavond in De Dres op vrijdag
24 april worden overhandigd aan Peter en Marry Kool uit Nibbixwoud. Eind december 2019 sloten zij

na 32 jaar de deuren van hun bakkerszaak aan de Dorpsstraat. In het jaarboek staat een fotocollage
over Peter en Marry en bovendien liet De Cromme Leeck een film maken van hun werkzaamheden.
De donateursavond werd afgelast maar we wilden toch het eerste jaarboek uitreiken. Dat gebeurde
vrijdagmiddag 24 april op gepaste afstand bij Peter en Marry in de tuin. De film zal op een later
tijdstip worden vertoond.
Foto: Ina Broekhuizen overhandigt het eerste exemplaar van het jaarboek 2020 aan Peter en Marry
Kool.
Extra foto: De dozen met jaarboeken worden door de uitgever naar het Huis van Oud gebracht.
Extra foto: Peter en Marry hebben de primeur: als eerste bekijken zij het nieuwe jaarboek.
Tentoonstellingsborden op de website
Dit jaar zou de tentoonstelling in het Huis van Oud 75 jaar vrijheid in Westfriesland tot onderwerp
hebben. Voor deze expositie werden een aantal panelen of borden gemaakt.
De digitale versie van deze borden is sinds enige tijd te bekijken op onze website. Zo kan iedereen
alvast kennisnemen van de teksten en bijbehorende foto’s.
Het Westfries Genootschap nam in 2019 het initiatief om veertien borden te laten maken met als
onderwerp 75 jaar vrijheid in Westfriesland. Organisaties die er belangstelling voor hadden, konden
deze borden in 2020 gratis ontvangen. Bijdrages van gemeentes en sponsoren maakten dit mogelijk.
Ook waren de organisaties in de gelegenheid zelf borden te maken met plaatselijke informatie over
de Tweede Wereldoorlog.
Er zijn voor het Huis van Oud veertien algemene borden gemaakt plus zes panelen met informatie
uit de directe omgeving. Drie daarvan zijn opgesteld in samenwerking met de Stichting Historisch
Spanbroek Opmeer omdat de gebeurtenissen op de Zomerdijk voor beide verenigingen van belang
zijn.
U vindt de digitale tentoonstelling op de homepage van de website (www.decrommeleeck.nl)
rechtsboven onder de link 75 jaar vrijheid in Westfriesland.
Foto 1: Parachutes op het dak van de boerderij van Jan en Marie Schipper aan de Zomerdijk, mei
1945.
Foto 2: Plankje gevonden in een huis aan de Kerkstraat met tekst over de razzia.
Voor de papieren versie
Nieuwsbrief digitaal
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan
secretaris@decrommeleeck.nl. In de digitale versie worden meerdere foto’s geplaatst. Bovendien
bespaart het ons werk wanneer er zoveel mogelijk nieuwsbrieven per mail kunnen worden
verstuurd.
Wens
Het bestuur van De Cromme Leeck wenst u een goede zomer toe en hoopt u weer te begroeten op
een van onze donateursavonden.

