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U bespaart ons veel tijd en geld!

Wens
Aan het begin van het nieuwe jaar wenst het bestuur van De Cromme Leeck u alle goeds toe voor
2020. Dit jaar zal voor een groot deel in het teken staan van 75 jaar bevrijding. Het is het thema van
de tentoonstelling in het Huis van Oud en in het nieuwe jaarboek staan verhalen met herinneringen
van mensen die kind waren in de oorlog.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de artikelen voor dit jaarboek, zodat de totale tekst in
februari naar de uitgever kan voor de opmaak. Eind april kunt u het resultaat bekijken.
Contributie
Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u een verzoek om contributie. We vertrouwen erop dat
alle donateurs de bijdrage van 15 euro (of meer) zo spoedig mogelijk zullen overmaken. Voor dit
bedrag krijgt u een jaarboek, gratis toegang tot het Huis van Oud en tot de lezingen die we
organiseren. Bovendien steunt u de doelstelling van onze stichting en de acties die we ondernemen.
Wilt u bij het overmaken s.v.p. uw adres vermelden?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vrijwilligers Huis van Oud
Op zaterdag 20 oktober 2019 werden alle vrijwilligers van het Huis van Oud bedankt met een
gezellige middag en een etentje. Deze keer waren we te gast bij Lies en Fred Smit op de Parelgras.
Alles was keurig voor elkaar, waarvoor veel dank!
Op die middag namen we afscheid van Elly en Koos de Best en Kees Veken. Alle drie hebben ze hun
steentje bijgedragen aan het Huis van Oud, tijdens de zondagmiddagen, bij de ontvangst van groepen
en op technisch gebied. Nogmaals bedankt.
Drie nieuwe vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld. Daar zijn we heel blij mee.
Wilt u ook meehelpen als gastvrouw of -heer, rondleider of anderszins: graag! We verwachten dat u
minimaal twee zondagmiddagen per seizoen (april tot en met september) meedraait. Ook voor de
ontvangst van groepen door de week kunt u zich aanmelden.
Informatie en opgave: Ina Broekhuizen, 0229 572159.

[[Foto schoonmaak. Tekst: Vrijwilligers die hielpen bij de schoonmaak van het Huis van Oud, maart
2019. V.l.n.r. Joke Admiraal, Tineke Meester, Jaap Meester, Nel Vlaar, Lies Smit, Nell Koeleman, Riet
op den Kelder, Wilma van ’t Schip, Gerda van Baar en Wim Broekhuizen. Vooraan Jan Rood en Hans
Bleeker.]]
Nieuwe tentoonstelling
De tentoonstelling in het Huis van Oud heeft als onderwerp ‘75 jaar Vrijheid in Westfriesland’. Het
Westfries Genootschap nam het initiatief om panelen te maken waarop met tekst en foto’s een
indruk wordt gegeven van gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Westfriesland. Die panelen
worden ter beschikking gesteld aan historische verenigingen en stichtingen, musea, bibliotheken en
andere organisaties.
Ook in het Huis van Oud maken we gebruik van die panelen en van enkele borden met informatie
over plaatselijke voorvallen. Dit wordt aangevuld met attributen en foto’s.
De opening vindt plaats op zondagmiddag 26 april om 14 uur. Vanaf deze dag kunnen ook de nieuwe
jaarboeken worden opgehaald.
[[Foto boeken uitdelen. Tekst: Uitdelen jaarboeken 2019 in het Huis van Oud door Trudy Schouwe
en Han Staal.]]
Donateursavonden
Dit voorjaar organiseren we twee donateursavonden: in Wadway en in Nibbixwoud. Beide avonden
zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs.
Oproep voorwerpen voor tentoonstelling
Voor de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid in Westfriesland doen we een beroep op onze
donateurs. Hebt u een voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog waar een verhaal aan vast zit? Wilt u
dit voorwerp in bruikleen geven voor de tentoonstelling die duurt van eind april tot eind september?
U kunt hierover bellen of mailen met Bets Tool, 0229 573397, k.b.tool@outlook.com of met Joke
Admiraal, tel. 06 1415 0218, joke@admiraaldak.com.
Het zou mooi zijn wanneer u een digitale foto van het voorwerp mee stuurt plus een kort stukje
tekst. Er wordt een afspraak gemaakt over het brengen of halen van uw bijdrage.
Op pad door Hoorn
Huub Ursem is al jaren een zeer gewaardeerde gids van Oud Hoorn. Hij leidt groepen door de stad en
vertelt over de bijzonderheden en wetenswaardigheden van gebouwen en mensen. Dat komt hij ook
doen op vrijdagavond 6 maart in Wadway. Aan de hand van foto’s neemt hij ons mee op een
wandeling door de Coenstad.

Lezing ‘Op pad door Hoorn’ door stadsgids Huub Ursem.
Vrijdag 6 maart in café De Vriendschap, Wadway.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Donateurs gratis entree, belangstellenden 3 euro.
[[Foto Hoofdtoren in Hoorn. Tekst: Stadsgids Huub Ursem vertelt over bijzonderheden en
wetenswaardigheden van Hoorn.]]

Sponsorkliks
Op onze website staat sinds vorig jaar de term ‘Sponsorkliks’ bij de opties. Hierbij nogmaals
de uitleg hieromtrent.
Door middel van sponsorkliks kunt u onze stichting financieel ondersteunen zonder dat het u
iets kost.
Iedereen bestelt wel eens wat online bij bijvoorbeeld Bol.com of Hema.
U start op de website van De Cromme Leeck en klikt vervolgens op de afbeelding
Sponsorkliks. Daarna kiest u 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 penningmeester Peter Koopman, Schouw 10,
Wognum, 0229 - 561960, penningmeester@decrommeleeck.nl.
Presentatie jaarboek
Het jaarboek 2020 wordt gepresenteerd op vrijdagavond 24 april in De Dres in Nibbixwoud. Een
aantal schrijvers vertelt over hun artikel dat in dit boek is geplaatst. Deze verhalen worden
afgewisseld met muziek. Ook het filmpje dat gemaakt is over de Nibbiker bakker Peter Kool zal
worden vertoond.
Aan het eind van de avond kan een ieder zijn jaarboek meenemen.
[[Foto Peter en Marry Kool. Tekst: Peter en Marry Kool in hun winkel aan de Dorpsstraat in
Nibbixwoud. Eind december sloten ze de deur. In opdracht van De Cromme Leeck is een filmpje
gemaakt van hun werkzaamheden.]]
Presentatie jaarboek 2020
Vrijdag 24 april in De Dres Lange Dres 1, Nibbixwoud.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Donateurs gratis entree, belangstellenden 3 euro.

