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Bekijk de webversie

25 jaar De Cromme Leeck
De Historische Stichting De Cromme Leeck is opgericht in 1997. Dat betekent dat we dit jaar
ons 25-jarig bestaan vieren! Op zaterdag 14 en zondag 15 mei wordt er een feestweekend
georganiseerd voor respectievelijk de vrijwilligers en de donateurs. Streep deze datums aan in
uw agenda! De voorbereidingen zijn in volle gang. Nader bericht volgt in de nieuwsbrief van
maart/april.

Donateursavond
Onze eerste donateursavond van dit jaar is op vrijdagavond 22 april in zaal Stam in Wognum.
Op het programma staat onder meer de overhandiging van het eerste exemplaar van het
jaarboek 2022, de uitreiking van oorkondes en enkele verhalen over de artikelen in de nieuwe
uitgave.
Het jaarboek kan op deze avond worden meegenomen. In de weken daarna bezorgen
vrijwilligers de resterende boeken bij de donateurs.

Verhoging donateursbijdrage
Na acht jaar zien we ons genoodzaakt de donateursbijdrage te verhogen van € 15 naar € 17,50.
Het verzoek tot betaling van de bijdrage wordt eerdaags per mail verzonden. We vertrouwen
erop dat onze donateurs ons steunen om onze doelstellingen ook in de toekomst te
verwezenlijken.

Vrijwilligers gevraagd
De Bouwhistorische Commissie bestond tot voor kort uit vier personen. In 2021 nam Nico Groot
afscheid van de commissie en Henk Sloëtjes overleed helaas. De overgebleven leden Joop
Koning en Koos Ligthart zijn samen enthousiast aan de gang maar zouden graag versterking
krijgen. De Bouwhistorische Commissie legt interessante oude panden vast die gesloopt of
ingrijpend verbouwd dreigen te worden. Zij doet dit door middel van foto’s, tekeningen,
beschrijvingen, interviews en archiefonderzoek. Heb je belangstelling voor (plaatselijke)
bouwhistorie en mogelijk een bouwkundige achtergrond, meld je aan via tel. 0229 572955.

Het museum Huis van Oud kan deze zomer hopelijk de deuren weer open zetten. Enkele
vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar teruggetrokken. We danken ze van harte voor hun
jarenlange inzet.
Om goed te kunnen draaien doen we een oproep om nieuwe vrijwilligers. Lijkt het je leuk om
mensen te ontvangen, iets te vertellen over de tentoonstelling en het huisje, koffie of thee te
zetten en/of gewoon een praatje te maken, meld je dan aan! Natuurlijk krijg je informatie op
schrift en word je ingewerkt.
Het gaat om minimaal twee zondagmiddagen (van 13.30 tot 17.30 uur) van mei tot en met
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september. Ook voor ontvangst van groepen buiten de openingstijden kun je je opgeven.
Inlichtingen en opgave bij Ellis Hoekstra, ronenellis@gmail.com  

Vrijwilligers hebben de tent opgezet bij het Huis van Oud,
v.l.n.r. Wim Broekhuizen, Cor Hoogewerf en Hans Kooter, 2 juli 2021.

Welgelegen
In de nieuwsbrief van september/oktober 2021 stond een oproep voor vrijwilligers voor boerderij
Welgelegen. Daar is tot onze vreugde door een behoorlijk aantal mensen op gereageerd.
Intussen is er al veel gedaan door de drie werkgroepen Erf en groen, Onderhoud opstallen en
Interieur. Hartelijk dank daarvoor!
De Commissie Welgelegen is bezig met het maken van plannen voor het behoud en de
exploitatie van de boerderij. Welke mogelijkheden zijn er en wat past ons het beste?
Op maandag 10 januari zijn er filmopnames gemaakt voor de gemeente Medemblik in het kader
van het erfgoedproject Kijk je rijk. Wethouder Harry Nederpelt kreeg een rondleiding door de
boerderij en keek zijn ogen uit.


