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Donateursavond, presentatie jaarboek met verhalen
en muziek
De donateursavond wordt gehouden op vrijdag 26 april in café De Vriendschap in Wadway.
Op deze bijeenkomst staat het nieuwe jaarboek centraal. Het eerste exemplaar wordt
gepresenteerd en schrijvers vertellen over hun artikel. Het zijn onder andere Kees Veken (De
Heren Tool), Sigrid Koeleman-Lamers (Gymvereniging Wognum), Ina Broekhuizen (Jan Entius)
en Nel en Han Staal (Nutskleuterschool Wognum).
Simon Oud (basgitaar, zang) en Jan Steltenpool (zang, gitaar) uit Wognum luisteren de avond
op met muziek uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en met Westfriese liedjes. Na afloop
worden de nieuwe jaarboeken uitgedeeld aan de donateurs.
Uiteraard is dit boek iedere zondagmiddag tot en met 29 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 575260.
Sjaak Jong, Zwaagdijk West 396, tel. 0229 573255.
Donateursavond met verhalen en muziek.
Vrijdagavond 26 april, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Café De Vriendschap, Wadway. Donateurs vrij entree, belangstellenden 3 euro.

Schoonmaak

Het Huis van Oud is op vrijdag 22 maart schoongemaakt. Ook
het erf werd onder handen genomen.
De stoere werkers, v.l.n.r. Joke Admiraal, Jaap Meester, Tineke Meester,
Nel Vlaar, Lies Smit, Nel Koeleman,
Riet op den Kelder, Wilma van ’t Schip, Gerda van Baar en Wim
Broekhuizen. Zittend Jan Rood en Hans Bleeker.
’s Middags kwam Margo Wilcke ook meehelpen.

Met de hand
Na de hierboven genoemde schoonmaak is de
tentoonstellingscommissie aan het werk gegaan. Het thema
dit jaar is ‘Met de hand’.
De expositie bestaat uit historisch gereedschap e.d. van een
timmerman en een smid en uit vrouwelijke handwerken.
Denk daarbij aan datgene wat meisjes op school moesten
maken: maaslappen, stoplappen, brei-, haak- en borduurwerk.
Ook bezoekers kunnen hun kunsten tonen: er kan gebreid
worden aan een gezamenlijk werkstuk!

Opening
De tentoonstelling ‘Met de hand’ wordt geopend op zondagmiddag 28 april om 14 uur. Er moet
daarbij worden samengewerkt, natuurlijk met de hand. Vertegenwoordigers van vv SEW en
vv Spartanen zullen gezamenlijk de trekzaag ter hand nemen en proberen een stuk hout in
tweeën te zagen. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding. Hieraan voorafgaand is er een kort
interview met hen en vervolgens openen zij de tentoonstelling. Deze middag zijn er diverse
demonstraties houtbewerken op het erf, bijvoorbeeld woodcurving en houtdraaien.
Het Huis van Oud is iedere zondagmiddag open van 14 tot 17 uur.
Groepsbezoek buiten de openingstijden is mogelijk. Informatie bij Bets Tool, 0229 - 573397,
k.b.tool@outlook.com

Nieuwe vrijwilligers welkom

Nieuwe vrijwilligers bij het Huis van Oud zijn van harte welkom! Wil je twee of drie keer
gastvrouw of -heer zijn op een zomerse zondagmiddag (van ongeveer 13.30 tot 17 uur) of voor
een groep buiten de openingstijden? Het is een zinvolle en gezellige tijdsbesteding.
Informatie vragen en/of aanmelden kan bij Ina Broekhuizen, 0229 572159.

Eerste zondagen

Op iedere eerste zondag van de maand (en op 29-09) is er
een activiteit die merendeels te maken heeft met het thema
‘Met de hand’. Optreden op 4 augustus vindt plaats om 15 en
16 uur.
Dit staat er op het programma:
Zondag 5 mei - Kunstig handwerk: papierknippen, origami,
kralen breien.
Zondag 2 juni - Doe-middag: sokken breien/stoppen,
spinnen, haken, kantklossen.
Zondag 7 juli - Gezond eten: kruiden, sapjes, thee,
zuivelproducten.
Zondag 4 augustus - Simone Beerepoot uit Berkhout,
accordeon en zang (meezingen mag).
Simone Beerepoot op accordeon

Zondag 1 september - Beeldhouwen en keramiek:
kinderenactiviteit: voorwerpen ‘dotten’.
Zondag 29 september - Oogstmiddag, verkoop fruit e.d. met informatiestand van
de Pomologische Vereniging.

Rabobank Clubkas Campagne 2019
Heel blij waren we vorig jaar met het mooie bedrag dat De Cromme Leeck ontving van de
Rabobank Clubkas Campagne. We hebben er nieuwe stoelen en bankjes voor gekocht voor op
het erf.
Zo kan iedereen weer gezellig en veilig zitten.
Dit jaar is ons doel: nieuwe buitentafels en enkele parasols. We hopen dat u weer op
De Cromme Leeck stemt bij de campagne die loopt van 23 april tot en met 14 mei.
Alvast bedankt!

Even voorstellen

Naar aanleiding van het schrijven van een verhaal voor het
jaarboek 2019 kwam Ina Broekhuizen met de vraag of ik
zitting wilde nemen in het bestuur van De Cromme Leeck.
Er was namelijk een vacature ontstaan door de ziekte van een
van de bestuursleden.
Ik was hier snel uit, mede daar ik, in de tijd dat ik nog een
betaalde baan had, daar al vaker over na had gedacht. Ik had
me dan ook al aangemeld als vrijwilliger voor het Huisje van
Oud. De Cromme Leeck had mijn interesse. Ondertussen heb
ik de eerste vergadering mogen meemaken en wil me daarom
nu aan u voorstellen.
Mijn naam is Han Staal, 64 jaar, en heb mijn hele leven (op
mijn eerste levensjaar na) in Wognum gewoond. Ik ben
getrouwd met Nel Houter (van Gijs) uit Wadway. Samen
hebben wij twee zonen, twee schoondochters, twee kleinzonen en twee kleindochters en wonen
alweer twintig jaar aan de Kaaspers in Wognum. Tot voor kort (1 januari 2018) was ik
werkzaam als wijkagent bij de Nationale Politie. Eerst een aantal jaren in Wognum en de laatste
twaalf jaar in de gemeente Opmeer.
Ik heb diverse bestuurlijke functies vervuld en het toeval wilde dat ik, een maand vóór Ina mij
benaderde, was afgetreden als voorzitter van badmintonvereniging Upsilon in Wognum. Er was
dus weer wat ruimte in de agenda. Ik heb altijd interesse gehad in ‘vroeger’. En dan zeker met
betrekking tot Wognum en zijn omgeving.
Ik heb er dan ook zin in om voor De Cromme Leeck ‘aan het werk te gaan’.

Sponsorkliks
Op onze website staat sinds kort de term ‘Sponsorkliks’ bij de opties. Door middel van
sponsorkliks kunt u onze stichting financieel ondersteunen zonder dat het u iets kost.
Dat gaat als volgt. Iedereen bestelt wel eens wat online bij bijvoorbeeld Bol.com of Hema.
Klik op de afbeelding bij Sponsorkliks en kies het bedrijf waar u de bestelling wilt plaatsen.
De stichting krijgt dan een bepaald percentage van het aankoopbedrag.
Nogmaals: het kost u niets, maar het levert de stichting wel wat op!
Vragen hierover? Neem contact op met Peter Koopman, Schouw 10, Wognum,
0229 - 561960, decrommeleeck@quicknet.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hc.staal@quicknet.nl toe aan uw adresboek.

