
Secretariaat Ringbalk 50, 1687 TV Wognum
Telefoon 0229-57 3151 -  mail: secretaris@decrommeleeck.nl

Website: www.decrommeleeck.nl

Nieuwsbrief april 2022

Bekijk de webversie

Gefeliciteerd
Al onze donateurs feliciteren we met het 25-jarig bestaan van De Cromme Leeck. Achter ons
ligt een periode waarin onze stichting veel activiteiten ontplooide, variërend van fiets- en
wandeltochten tot de uitgave van historische boekwerken. In die kwart eeuw werd de website
met de beeldbank opgezet en beheerden we het museum Huis van Oud. Drie commissies zijn
actief: de Redactiecommissie, de Bouwhistorische Commissie en de Beheercommissie van het
Huis van Oud. Met daarbij als constante factor ieder jaar een fraai jaarboek.
Voor ons ligt de toekomst, verscholen in nevelen. Naast alle activiteiten zal de stolp Welgelegen
in Wognum een groot beroep doen op onze inzet. We kunnen ons echter gelukkig prijzen met
een behoorlijk aantal boerderij-vrijwilligers op velerlei gebied.
Dank aan iedereen die onze stichting steunt en een warm hart toedraagt!
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                                                    Vrijwilligers bezig met het snoeien van de fruitbomen.

Donateursavond



Onze eerste donateursavond van dit jaar is op vrijdagavond 22 april in zaal Stam in Wognum.
Centraal staat het nieuwe jaarboek, een extra mooie uitgave dit jaar vanwege ons 25-jarig
bestaan. Het eerste exemplaar van het jaarboek wordt overhandigd en er worden drie
oorkondes uitgereikt. Samen genieten we nog eens van de uitzending over Welgelegen in
BinnensteBuiten. Na de pauze vertellen enkele auteurs over hun artikel. Bij alle verhalen wordt
beeldmateriaal getoond.
Bij het jaarboek zit een toepasselijk cadeau omdat we een feestje te vieren hebben: een
fietsboekje met een route door ons werkgebied gebaseerd op 25 artikelen, uit ieder jaarboek
één verhaal.
Bezoekers van deze avond kunnen dit jaarboek meteen meenemen. Vrijwilligers bezorgen in de
weken erna de boeken bij de donateurs thuis.
Deze bijeenkomst begint om 20 uur, inloop 19.30 uur. Donateurs hebben gratis entree,
belangstellenden betalen 3 euro.

Jubileumfeest
In het weekend van 14 en 15 mei vieren we ons zilveren jubileum. Dat gebeurt op het erf van
Welgelegen. Op zaterdagmiddag 14 mei is het feest voor alle vrijwilligers en hun partners. Zij
krijgen binnenkort een uitnodiging.
Zondag 15 mei zijn onze donateurs en andere belangstellenden welkom van 11 tot 16 uur. U
kunt hier ook starten met de fietstocht uit het boekje langs de dorpen uit ons werkgebied. Op het
gras staan kraampjes met onder meer een imker, een kantklosdemonstratie en uitleg over
natuurgeneeswijzen. Een boer en boerin in hun zondagse kostuum lopen rond en natuurlijk is er
gelegenheid voor een ‘koppie en een koekie’. Dars, vierkant en koegang van Welgelegen en de
kippenboet zijn te bezichtigen. Daar treft u een keur aan gereedschap en werktuigen aan onder
meer die van het boter- en kaasmaken.

Welgelegen
Het in- een exterieur van de monumentale boerderij is na 15 mei uitsluitend te bezoeken door
groepen op afspraak. Bij het jaarboek wordt een folder gevoegd met informatie daarover.
Alvast een paar feiten op een rijtje: een groep telt minimaal vijf en maximaal twaalf personen; de
entree bedraagt 10 euro pp voor een rondleiding met twee keer koffie of thee met krentenmik.
Minder dan vijf personen is mogelijk maar dan blijft de entree 50 euro.
U bent van harte welkom in een van de mooiste stolpen van West-Friesland.

Grote schoonmaak bij het Huis van Oud



Op de zonnige vrijdag 25 maart kwamen veel vrijwilligers naar het Huis van Oud om het huisje,
de stallen en de plee schoon te maken. Ook de buitenboel werd grondig aangepakt.
Dit alles onder leiding van Riet op den Kelder die deze taak al voor het tiende jaar voor haar
rekening nam. Natuurlijk was er een bloemetje voor deze ‘aanpakker’.
Alle kleding en al het beddengoed werd naar buiten gedragen om te luchten, het houtwerk werd
gesopt en gelapt evenals de ramen. Binnen ronkte de stofzuiger en het rook er al spoedig fris
en fruitig.

                                                    Al het beddngoed ligt te luchten.



Roel Baas maakt de goot schoon.

Huis van Oud
Ook het Huis van Oud opent zijn deuren op zondag 15 mei. Die dag bent u welkom van 11 tot
16 uur.
Daarna is de openingstijd als vanouds: zondagmiddag van 14 tot 17 uur. Groepsbezoek op
andere tijdstippen is mogelijk op afspraak (minimaal acht personen), een rondleiding met
koffie/thee en zelfgemaakte appeltaart kost 5 euro pp.
Iedere eerste zondag van de maand is er een activiteit op het erf, er wordt dan krentenmik bij de
koffie geserveerd. Wat is er te doen?
Zondag 15 mei – Gemechaniseerde landbouwwerktuigen staan opgesteld op het erf,
waaronder onze Holder die gereviseerd is.
Zondag 5 juni – Optreden van popkoor PUUR. Dit koor, bestaande uit ongeveer dertig
vrouwen, heeft een breed repertoire van Engels- en Nederlandstalige liedjes. Laura Tesselaar
dirigeert én begeleidt de leden op de piano. Om 15 en om 16 uur is er een optreden van dit
sprankelende koor.
Zondag 3 juli – Verhalen over West-Friesland; verhalen over het leven en werken in deze
streek worden voorgelezen in twee sessies: om 15 en om 16 uur. Oproep: schrijf een verhaal
over West-Friesland of zoek een mooie tekst over onze regio, die je wilt voorlezen op 3 juli.
Stuur je werkstuk naar info@decrommeleeck.nl dan nemen we contact op over de gang van
zaken.
Zondag 7 augustus – Archeologie en tegeltjes beschilderen. Medewerkers van Archeologie
West-Friesland tonen materiaal en vertellen om 15 en om 16 uur over opgravingen in ons
werkgebied. Kinderen kunnen deze middag Delftsblauwe tegeltjes schilderen.
Zondag 4 september – Een middag over de streekdracht voor dames en heren. Om 15 en om
16 uur uitleg over de kostuums, de hoofdtooi en toebehoren.
De tentoonstelling heeft dit jaar als thema ‘Kijk op West-Friesland’. Op de stallen worden vier
kenmerken van onze streek uitgebeeld: land, water, boerderijen en streekdracht.
Kom naar de dijk voor een koppie, herkenning en gezelligheid.

Darsverkoop een succes
Al ver voor tienen stonden er zaterdagochtend 19 maart mensen te wachten voor het
smeedijzeren hek van boerderij Welgelegen. Veel belangstelling dus voor de verkoop van de
spullen die bij de opruiming van de zolder en het bedrijfsgedeelte van de stolp tevoorschijn
gekomen waren. Gelukkig bestond de toeloop niet alleen uit nieuwsgierige kijkers maar ook uit
kooplustigen. Blij liepen ze het erf af met twee manden, een stel ijzeren wielen of een weckketel
of ze kwamen na afloop met hun auto voor de grotere stukken.
Geheel in de geest van Henk Sloëtjes, de vorige eigenaar, kregen veel artikelen een goede
bestemming bij mensen die hart hebben voor datgene wat ze kochten.
Met de opbrengst, die bestemd is voor de boerderij, zijn we dik tevreden. Alle vrijwilligers
worden bedankt voor hun inzet!
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Mensen staan in de rij voor de darsverkoop in Welgelegen

Blik vanaf de zolder op de koopjes op de dars en in het vierkant.



Sponsorkliks
Ook nu willen wij u weer attent maken op Sponsorkliks. We kunnen dit niet vaak genoeg doen
want het levert ons gratis sponsoring op.
Op onze website staat 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. U wordt
dan automatisch doorgelinkt naar de website waar u wat wilt bestellen. 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 jeroen.elias@quicknet.nl. • Als u geen e-mails meer wilt

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u secretaris@decrommeleeck.nl toe aan uw

adresboek.
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