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21 april
Donateursavond
protestantse kerk
Wognum

Cromm
e Leeck

V o o r w o o r d


23 april
Opening tentoonstelling, Huis van Oud


7 mei
Schoonschrijven,
Huis van Oud



4 juni
Boekenmarkt
Huis van Oud



2 juli
Tekenen en graffiti
Huis van Oud

In deze nieuwsbrief kondigen we
alle zomeractiviteiten aan, beginnend met de presentatie van ons
jaarboek en het dagboek van Pieter
Groot Dz op vrijdagavond 21 april
en eindigend met de laatste openstellingsdag van het Huis van Oud
op zondagmiddag 24 september.


6 augustus
Westfriese Skroiversgroep, Huis van Oud


Een feestelijk Cromme Leeck-jaar
ligt voor ons met veel lees- en
kijkplezier, interessante activiteiten en de boeiende tentoonstelling ‘Wie skroift die bloift’.
Van harte welkom iedereen!

3 september
Boekbinden
Huis van Oud

Vrijwilligers
I N DI T
N U M M E R :

Voorwoord

1

Boek cadeau

2

Wie was Pieter Groot Dz

2

Donateursavond

3

Wie skroift die bloift

3

Boekenmarkt en oproep

4

Het Huis van Oud kan niet draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Wilt u enkele zondagmiddagen meehelpen met het
ontvangen van bezoekers, koffie of thee zetten of uitleg geven
over het huisje en de tentoonstelling?
Ook voor groepen die buiten de openingstijden komen, is hulp
welkom!
Contact: Ina Broekhuizen, tel. 0229 572159
decrommeleeck@quicknet.nl

P a g i n a
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N i e u w s b r i e f

D o n a t e u r s

k r i j g e n

d a g b o e k

Ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van De Cromme
Leeck heeft het bestuur besloten de uitgave Dagboek
Pieter Groot Dz cadeau te geven aan onze donateurs.

Het Dagboek is een prachtige
uitgave van 288 pagina’s.
De integrale tekst van het dagboek wordt aangevuld met talloze afbeeldingen en veel extra
informatie over families, woningen, politieke en maatOp deze manier danken wij
hen voor hun steun de afgelo- schappelijke situaties.
pen jaren. Daarnaast doen we Kees Veken schetst in de inleimet dit geschenk recht aan
ding een goed beeld van Wogonze doelstelling: het bekend num in de 19e eeuw. Een uitgemaken van de geschiedenis
breid register vermeldt alle
van onze dorpen onder een
namen die in het boek
zo breed mogelijk publiek.
voorkomen en daarbij de

P i e t e r

c a d e a u

pagina’s waar deze namen te
vinden zijn.
Donateurs krijgen het Dagboek
Pieter Groot Dz uitgereikt tezamen met het jaarboek 2017.
Beide boeken kunnen meegenomen worden na afloop van
de presentatie op vrijdagavond
21 april of opgehaald worden
bij het Huis van Oud, iedere
zondagmiddag tot en met 24
september van 14 tot 17 uur.

G r o o t

Pieter Groot leefde van
1800 tot 1883.
Vanaf 1825 tot drie weken
voor zijn dood in 1882
hield hij een dagboek bij.
Hierin meldde hij belang-

rijke gebeurtenissen die
plaats vonden binnen zijn
gezin, in de directe omgeving waar hij woonde
(de Buurt in Wognum) of
in Nederland.

Pieter Groot Dz

V e r k o o p

D z

b o e k e n

Jaarboek 2017

€ 12,50

Dagboek Pieter Groot Dz

€ 20,-

Tot uw dienst (boek over de middenstand)

€ 20,-

Jaarboeken met slappe kaft

€ 1,-

Jaarboeken met harde kaft (tot en met 2013)

€ 2,-

Nieuwste jaarboeken

€ 12,50

2 0 1 7 ,

n r .
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d o n a t e u r s a v o n d

Op vrijdagavond 21 april
vindt onze donateursavond
plaats in de Protestantse
kerk aan de Raadhuisstraat
in Wognum. Deze locatie is
gekozen omdat Pieter Groot
dertig jaar notabel en secretaris was van de Hervormde
kerk.

Kees Veken houdt een inleiding over Wognum ten tijde
van het leven van Pieter
Groot en hij vertelt over de
historie van het dagboek.
Hierna volgt de presentatie
van het jaarboek 2017 en
van het Dagboek Pieter
Groot Dz.

Na de pauze treedt het mannenkoor Stuurloos op. Met
de zang van dit koor leggen
we een link met de zangcultuur in Wognum die ontstond in de 19e eeuw.

‘ W i e s k r o i f t d i e b l o i f t ’
B i j h e t H u i s v a n O u d
Op zondagmiddag 23 april wordt de tentoonstelling ‘Wie skroift die bloift’ geopend.
Op de stallen staan allerlei attributen die te maken hebben met schrijven zoals poëziealbums, ansichten, dagboeken, maar ook een schoolbankje en boekbindersmateriaal.
De opening is om 14 uur en wordt verricht door drie schrijvers uit de drie dorpen van
ons werkgebied. Het zijn Jaap Meester (Nibbixwoud), Hans Bleeker (Wognum) en
Sjaak Jong (Zwaagdijk-West). Het Cunerakoor uit Nibbixwoud onder leiding van Wil
Luiken omlijst de opening met zang. Zij treden voor de tweede keer op om 15 uur.
Het programma van de extra activiteiten op de eerste zondagen is geënt op het thema
‘schrijven’ en luidt als volgt:
Zondag 7 mei

Presentatie boeken
en optreden
Stuurloos
Vrijdag 21 april,
Protestantse kerk,
Wognum
Inloop 19.30 uur,
aanvang 20 uur.
Donateurs
vrij entree,
belangstellenden
3 euro.

schoonschrijven - Kathleen van Velzen uit Hoorn geeft een doorlopende workshop schoonschrijven op krijtborden en papier,
ook voor kinderen, ook is er kalligrafeerdemonstratie
Zondag 4 juni
boekenmarkt – grote verkoop van onder meer historische en
streekgebonden boeken
Zondag 2 juli
tekenen en graffiti – tekenaars laten zien hoe ze werken, de jeugd kan een graffitikunstwerk spuiten
Zondag 6 augustus
optreden Westfriese Skroiversgroep uit Langedijk met onder andere Klaasjan Bak,
Wilma Groot, Gerrit Dekker en Anneke Molenaar, om 15 en 16 uur
Zondag 3 september boekbinden - Marja Wilgenkamp uit Blokker demonstreert dit springlevende ambacht
en vertelt over de kunst van het boekbinden.
Museum Huis van Oud, Grote Zomerdijk 33, Wognum, is geopend van
23 april tot en met 24 september,
iedere zondagmiddag en Tweede Pinksterdag van 14 tot 17 uur.
Entree € 1,- voor niet-donateurs, koffie/thee € 1,-.
Groepen op afspraak (rondleiding en koffie met appelgebak voor € 5,-),
contact hierover: Bets Tool, tel. 0229 57 3397 of k.b.tool@outlook.com

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

B o e k e n m a r k t ,
Tijdens de boekenmarkt kunt u zelf
uw boeken verkopen.
Opgave vooraf is absoluut noodzakelijk, dat kan bij Marlène Schouten,
gegevens zie hieronder.
Het is ook mogelijk boeken, liefst
interessante historische of streekeigen uitgaves, af te staan aan
De Cromme Leeck met als doel die
te verkopen op 4 juni.

4

j u n i

De opbrengst komt ten goede
aan het Huis van Oud.
De boeken kunnen voor 4 juni
ingebracht worden bij Marlène
Schouten, Grote Zomerdijk 47.
Contact: Marlène Schouten
tel. 0229-579090 of
06-49691035
dickenmarlene@versatel.nl

Oproep
Schrijfgerei
Voor de tentoonstelling zijn we op zoek naar schrijfgerei.
Denk hierbij aan mooie oude vulpennen, inktstellen e.d.
Contact: Trudy Schouwe, 0229 573151,
decrommeleeck@quicknet.nl

