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Jaarverslag 2012.
Inleiding
Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van Siem Schaap en Guus
Zeeman. Siem regelt de indeling van medewerkers, de verkoop in de boerderij en de
lopende financiële administratie tijdens het museumseizoen. Aan het eind van het jaar
maakt hij een gedegen verslag dat nagenoeg volledig in dit jaarverslag is opgenomen.
Ook Guus heeft zijn steentje bijgedragen door een verslag van de werkzaamheden van
de onderhoudsploeg aan te dragen.

Ik ben “tante Jaantje” en ik wil jullie efkes
vertelle, wat er allegaar beurd is deze zeumer in
“mijn boerderaitje . . . . .”

Allereerst het WEER, nou dat was dit jaar niet al te best. De voortijd tot half juli liet
het zeer te wensen over. Daarna begon het te beteren met pas op 23, 24 en 25 juli
temperaturen van rond de 25 graden. Ondanks de slechte voortijd telde de Noordkop
toch weer de meeste zonuren volgens weerman Theo Leijen uit Tuitjenhorn. De
meteorologische zomer (juni, juli en augustus) registreerde ondanks het slechte begin
731 zonuren, bijna 100 meer dan normaal. De Noordkop was wederom het zonnigste
plekje van het land. De zomer heeft geen weerrecords gebracht. De gemiddelde
temperatuur kwam uit op 17 graden en er viel 297 mm neerslag. Dat is een tikkeltje
meer dan normaal voor deze tijd van het jaar. De laatste 10 jaar is juni echter niet zo
koud geweest als in 2012 en met 130 mm hemelwater was juli een uitschieter omhoog
qua neerslag. De zomer in de “Kop” telde 53 warme-, 16 zomerse- en 2 tropische dagen
van boven de respectievelijk 20, 25 en 30 graden.
Het naseizoen was echter zeer redelijk met aangename temperaturen.
Zwaantje van Zijpe.
In 4 jaar tijd zullen ca. 30 groepen de boerderij bezoeken en de leerlingen zullen
diverse opdrachten moeten uitvoeren. Vanaf het schooljaar 2011 – 2012 zullen de
leerlingen dus regelmatig het museum bezoeken. Het verhaal, dat geschreven is, begint
in het Zwanenwater, waar Piet van Pethem en Kalle van ’t Oghe een zwaan vinden met
een kroon om de hals.
In het voorjaar is de boerderij bezocht door 213 kinderen en 62 begeleiders. In 2013
zal dit worden vervolgd.
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Overzicht bezoekersaantallen Braderie.
2007
2008
2009
2010
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2011
285

2008: >
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1559 (2)
1514 (4)

2012
204

Zoals U hierboven ziet was het bezoekersaantal tijdens de Braderie- avonden minder
goed t.o.v. van 2011 ( - 30%). In vergelijking met andere jaren was het bezoek redelijk.
Het seizoen kwam laat op gang, de schoolvakanties begonnen pas op 22 juli en het
weer liet tot die datum zeer te wensen over.
Woensdag 18 juli was er vanwege het slechte weer GEEN braderie, maar we zijn wel
open geweest. Op zondag 26 augustus is er een kunstmarkt gehouden en zijn we open
geweest vanaf 13.00 uur. Ook “De Jaantjes” hebben dit jaar weer gespeeld, vier keer.
Niet voor niets, want zij brachten € 67,45 in het laadje ! (2011: € 38,45)
“Jaantjes” bedankt, we zijn jullie zeer dankbaar voor jullie optreden.
Bezoekersaantallen tijdens de landelijke Monumentendagen.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
376 (2)
286 (3)
191
274
459 (1)
271

2012
217

Op zaterdag 8 en zondag 9 september waren de landelijke Monumentendagen.
Het weer was goed, droog en zonnig en ideaal fietsweer. Toch viel het aantal bezoekers
tegen. Op zaterdag hadden we 59 en op zondag 158 bezoekers, totaal 217.
Dat zijn 54 personen (19%) minder als vorig jaar !
De boerderij was gratis toegankelijk. In de melkbus zat aan het eind van beide dagen
€ 132,70 , dat is gemiddeld € 0,62 per bezoeker .

Openingstijden.
In 2012 zijn we open geweest de zon- en feestdagen van 6 mei t/m 3 juni, vervolgens in
het seizoen van 6 juni t/m 16 september van woensdag t/m zondag en daarna nog 4
zondagen van 23 september t/m 14 oktober in het naseizoen. Bovendien 9 Braderieavonden (wo. 4 juli t/m wo. 29 augustus) .
De openingstijden waren van 15.00 tot 17.00 uur, echter tijdens de Braderie- avonden
van 15.00 tot 20.30 uur (zie verder elders in dit verslag). Op zondag 26 aug. zijn we
open geweest van 13.00 tot 17.00 uur i.v.m. een culturele markt op het Dorpsplein.
Tijdens de Monumentendagen waren we de gehele dag geopend van 10.30 – 17.00 uur.
In totaal zijn we 94 dagdelen open geweest en hebben we 1514 bezoekers gehad.
De entreeprijzen waren € 2,-- voor volwassenen en voor kinderen € 1,--. Voor groepen
wordt er € 10,-- EXTRA berekend voor de gids. Een groep is 8 personen of meer.
Verkoop boekjes, kaarten e.d.
Tijdens de openingsuren werden aan de bezoekers diverse materialen verkocht.
Een overzicht: Ansichtkaarten weidemolen, Tegeltjes, Wetenswaardigheden,
Wissenwertes, Clock ‘s, Boekje beeld Visserman, Luchtfoto Callantsoog, Oudhollandse
prent, VVV- Infoboekje, Eilandtocht, Beknopt overzicht, Historische kaart, Plaat
Hollywood, Brandweerboek, Schaaf, diverse katrollen, spiegel, speculaasplank,
schilderijen, bel, kruiwagenwiel, takelblok, oude ansichtkaarten.
Vrijwilligers, die “dienst doen” in de boerderij.
Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op veel vrijwilligers. Zonder hen zou de
boerderij heel wat minder uren open kunnen zijn. Het aantal bleef stabiel. De laatste
jaren steeds rond de 85 (dit jaar 87!).
Als afsluiting van dit seizoen is er op 11 januari 2013 met elkaar snert gegeten.
Onderhoudswerkzaamheden.
Begin maart is er weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden en de grote
schoonmaak van de boerderij. Met subsidie van de gemeente zijn de drie ramen in de
voorgevel vernieuwd. Voor de boerderij is een nieuwe luchtontvochtiger aangeschaft.
Verder is de oude grenspaal van de gemeente in de voortuin geplaatst.
Het hele jaar door is regulier onderhoud gepleegd, zoals voortuin bijhouden, kleine
storingen verhelpen en het schoonhouden van de boerderij. Ook de zomerwoning heeft
regelmatig aandacht gevraagd.

Wisselexpositie.
In de boerderij waren dit jaar meerdere exposities t.w.:
a. Commandeur Maarten Mooij in 1786 vast in het ijs in
Groenland
b. Schilderijen van Hans Raap
c. Hollywood
Het was in 2012 zeventig jaar geleden dat de Duitsers
opdracht gaven om Callantsoog binnen 10 dagen te ontruimen
ten behoeve van de Duitse kustverdediging. Alle persoonlijke
eigendommen moesten worden ingepakt en worden
meegenomen. Dat was voor een normaal gezin al veel. Maar wat
denkt U van winkels, café ’s en bedrijven , die grote
voorraden en machines hadden. Dat betekende zware
vrachten en heel vaak heen en weer rijden.
De meesten deden dat met een (gehuurde) paardekar en
anderen weer met wagens, die door de gemeente beschikbaar
gesteld werden. Alle dagen, in die week, trokken de beladen
wagens naar een plek, die de mensen deels zelf nog niet eens
kenden. Bekend was, dat de duitsers geen hulp zouden bieden bij het zoeken naar een
nieuwe verblijfplaats.

Uiteindelijk ontstond het plan om alle houten zomerhuisjes in het dorp af te
breken en op een veilige plaats, ver vanaf de kust opnieuw weer op te bouwen. Die plaats
was aan de Oosterweg/ hoek Noordschinkeldijk nabij de boerderij van Casper Swaerts.
Toen de Duitsers dit plan goedvonden werd de chaos nog groter. Van heinde en verre
werden mensen gevraagd om 32 vakantiehuizen te demonteren en op grote aanhangers
te verladen. Daarbij ging het er niet altijd zachtjes aan toe, want binnen 10 dagen moest
alles zijn beslag krijgen. Dat het is gelukt, weten we. Want uit alle gesloopte wanden,
planken en balken ontstond “das Notdorf ”.
Veelvuldig is toen aan de toenmalige bewoners gevraagd: “Waar woon je nu” ?
Zij kregen als antwoord: in “Hollywood” ! ! ! Dat was natuurlijk schertsend bedoeld.
Maar toch nam men dit snel over en zo ontstond dus deze naam voor het nieuwe dorp.
Andere Callantsogers vonden onderdak in Alkmaar, Den Helder, Schagerbrug, Ruigeweg
of elders in de omgeving.
De naam “Hollywood” is indertijd verzonnen door “ouwe” Worp van het postkantoor en is
(waarschijnlijk) gerelateerd aan “Hollywood” in Amerika. Daar werden (worden) dagelijks
voor de (grote) filmindustrie in een studio, huizen voor de diverse scenes opgebouwd en
weer afgebroken, uiteraard ook nu nog. Iedere scene noodzaakt vanzelfsprekend een
ander decor, dus afbreken en opnieuw weer opbouwen.
Dat is hetgeen, wat in augustus 1942 ook gebeurd is in Callantsoog . . . !

De voorbereidingen voor de expositie zijn begonnen eind 2011. In januari 2012 zijn
(oud)Callantsogers benaderd om tijdens een gezellige bijeenkomst in het Dorpshuis
herinneringen aan die tijd op te halen. Hier zijn ook de contacten gelegd voor een aantal
interviews, die door Joop van de Water op video zijn opgenomen. Deze interviews zijn
tijdens de openingstijden van “Tante Jaantje” vertoond op een aantal computers.
Verder is een groot aantal foto’s van die periode opgezocht en afgedrukt. Samen met
voorwerpen en publicaties uit die tijd vormde dat het hart van de expositie.
Op 24 mei 2012 heeft wethouder B. Blonk de expositie geopend in het bijzijn van een
groot aantal genodigden die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze
expositie of die deze periode uit de geschiedenis van Callantsoog hebben meegemaakt.
Terugblikkend kan worden gesteld dat deze expositie een enorm succes is geweest,
maar ook een aantal mensen veel tijd en energie heeft gekost. Het was het waard!!!
Schenkingen.
Ook dit jaar werden we verblijd met schenkingen.
Rabo Fietssponsortocht.
Op zaterdag 9 juni j.l. was de z.g. Rabo Fietssponsortocht. Elke vereniging kon met
maximaal 10 personen deelnemen aan deze mooie fietsroute. De start was tussen
10.00 en 11.00 uur. De Rabobank beloont deelname (voor 10 personen) maximaal
met € 250,--. En tien personen hadden zich opgegeven, maar door het extreem
slechte weer zijn er 2 afgehaakt. Want slecht weer was het op 9 juni: windkracht
zeven met fikse regenbuien. Ondanks het slechte weer toch € 200,-- “in de (fiets) -tas”.
Zomerhuis.
De verhuur van het zomerhuisje is en blijft de grootste bron van inkomsten.
Het bestuur van
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Stichting Callinger Erfgoed bestond in 2012 uit:
Cor Spijker
ook bestuurslid HVC
Co de Bakker
ook bestuurslid HVC
Ap Strampel
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Stichting Beheer Callinger Erfgoed bestond in 2012 uit:
Dick Leguit
Co de Bakker
ook bestuurslid HVC
Ap Strampel
Cor Spijker
ook bestuurslid HVC
Frits Vos
Wil Schoots
Adam Landman
Johan Hartendorp

Het algemene bestuur vergaderde tweemaal en het dagelijks bestuur hield
contact met elkaar via de mail en de telefoon.

Callantsoog, mei 2013,
Co de Bakker.

