Hekpalen Kromwijk
Bij het sluiten van de kopij van dit nummer werd bekend dat CRM -Rijksdienst voor de Monumentenzorg - een subsidie heeft verleend voor de restauratie van de monumentale hekpalen
voor de boerderij Kromwijkerdijk 15 te Linschoten. Dit herstel is dringend geboden, willen de
palen bij wijze van spreken niet van ellende in elkaar zakken. De hierbij afgedrukte foto geeft
een indruk hoe de situatie na het nodige herstel zou kunnen zijn. Het probleem is nu, dat Monumentenzorg - in budgettaire nood — eerst uitkering van het subsidie in 1979 kan toezeggen.
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De Stichting Hugo Kotestein meent dat er aanleiding is om vanuit de eigen regio een tijdige uitvoering van het herstel te ondernemen. Cultuurhistorische elementen als deze (schaarse) hekpalen bepalen mede de aantrekkelijkheid van oude nederzettingspatronen als die langs de Kromwijkerdijk.
Meer over de relatie tot de kleine voormalige ambachtsheerlijkheid Vlooswijk, waartoe de betrokken boerderij behoorde valt te lezen in Heemtijdinghen no. 17 — november 1965.
De voorfinancieringskosten van het subsidie van rijk en provincie (40%) van de herstelkosten
(f. 25.000),worden geraamd op ca. f. 3.000. U kunt hieraan een bijdrage leveren door een gift
over te maken op de rekening van de Stichting Hugo Kotestein bij de postgiro (nr. 355 1080)
of bij de ABN te Woerden (nr. 55.39.24.389), onder vermelding van „bijdrage hekpalen Kromwijk" of door een bedrag voor te schieten met vermelding „renteloze lening tot 1980".
Gaat het bij de hekpalen om een bijdrage ter bevordering van een partikuliere restauratie (de
eigenaar, de heer De Lange, is gaarne bereid zijn eigen deel voor zijn rekening te nemen), in
andere situaties kan het van belang zijn een pand in een monumentenorganisatie onder te
brengen. De Stichting verwacht hierover binnenkort concrete plannen te presenteren.
Niet in de laatste plaats heeft de Stichting tenslotte tot doel het geven van informatie over monumenten en monumentenzorg. Zij zal dit doen in nauwe samenwerking met de „moederorganisatie", de Historische Vereniging. Dit werk zal variëren van informatie over subsidieregelingen
tot het interesseren voor monumentenzorg door bijv. het uitgeven van bouwkundige en historische beschrijvingen van monumenten, stads- en dorpsgezichten etc.
U kunt het werk van de Stichting steunen als donateur, door f. 10 (partikulier) of f. 50 (rechtspersoon) per jaar over te maken op rekening van de „SHK".

