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Jaarverslag 2014.
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.

In 2014 is de boerderij helemaal geschilderd, hierover meer verderop in dit verslag.
Maar er gebeurde meer, want ook het Dorpsplein is in z’n geheel gerenoveerd . Een
verfraaiing voor het dorp, zowel voor de dorpers als voor de toerist. De opening vond
plaats op zaterdag 10 mei. Derhalve nu een “nieuwe” boerderij op een nieuw Plein.
Het weer.!
De lente was de op één na zachtste lente sinds het begin van de metingen in Nederland in
1706 . De meimaand was nat, maar niet overal in ons land. Langs de kust slechts
40 mm maar elders op veel plaatsen zelfs meer dan 200 mm. De temperatuur in mei
was 11.3 graden tegen 9.5 normaal. Juni en juli waren warm en zonnig en de neerslag was
normaal. Bijzonder was wel, dat er op 19 juli een record sneuvelde in onze omgeving, want
op die dag werd de hoogste temperatuur in 25 jaar gemeten van 35.9 graden Celsius . . . . .
Over het algemeen was de zomer van 2014 vrij warm in onze omgeving. Augustus echter
was somber en aan de natte kant met 166 mm neerslag en een gemiddelde temperatuur van
16.8 graden. De natste zomer was die van 2011 (418 mm), de droogste die van 2003 met 74
millimeter. Tussen 16 en 26 augustus kwam de temperatuur dit jaar geen dag boven de 18
graden, zeer uitzonderlijk . . . . !
In september was het dagelijks rond de 20 graden. Een geweldige maand . . .
Deze maand telde 22 zomerse dagen, dat zijn dagen van 20 graden of meer.
Hiermee komen we op de 4e plaats van warme septemberdagen sinds 1901 !!!

Zwaantje van Zijpe.
Samen met de (8) basisscholen van Zijpe , diverse andere instellingen en de provincie
NH is in 2009 een project voorbereid, dat moest leiden tot het maken van lesmateriaal
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar op het gebied van erfgoededucatie. Museumboerderij
“tante Jaantje” staat hierin voor het 2e jaar centraal. In 4 jaar tijd zullen ca. 30
groepen de boerderij bezoeken en de leerlingen zullen diverse opdrachten moeten
uitvoeren. Vanaf het schooljaar 2011 – 2012 bezoeken de leerlingen dus regelmatig ons
museum Het verhaal begint in het Zwanenwater, waar Piet van Pethem en Kalle van ’t
Oghe een zwaan vinden met een kroon om de hals.
In 2012 jaar is de boerderij bezocht door: 213 kinderen en 62 begeleiders is : 275 ;
in 2013: 169 kinderen en 58 begeleiders ( = 227) en in 2014 waren er 174 kinderen en
41 begeleiders is : 215. De opbrengst dit jaar was € 394,--.
Wordt vervolgd in 2015 !
Bezoekersaantallen vanaf 1994.
1994: >
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Bezoekersaantallen 2014.
Volwassenen
Kinderen
Monumentendagen
Zwaantje van Zijpe (project)
Groepen
Begeleiders

720
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41

TOTAAL in 2014:
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Overzicht bezoekersaantallen Braderie.
2007
2008
2009
2010
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185
210
167
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1347
1458
1173
1633
1489
1320

(2)

2011
285

2008: >
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2010 : >
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2013 : >
2014: >

2012
204

2013
216

903
1154
1397
1559
1514
1682 (1)
1620 (3)

2014
189

De “Jaantjes” hebben dit jaar twee keer gespeeld op de Braderie. Het was geen vetpot
dit jaar.In de melkbus vonden we aan het eind van deze avonden € 6,60 ! (2013: €
39,70 en 2012: € 67,45)
“Jaantjes” bedankt, we zijn jullie zeer dankbaar en we rekenen volgend jaar weer op
jullie! Echter op 9 juli was de Braderie afgelast, dit i.v.m. slechte weersomstandigheden (harde wind (7) en regen).

Bezoekersaantallen tijdens de landelijke Monumentendagen.
2006
2007
2008 2009 2010
2011 2012
2013 2014
376 (3) 286
191
274
459 (2) 271 217
261
497 (1)
Op zaterdag 13 en zondag 14 september waren de landelijke Monumentendagen.
Het weer was beide dagen prima. ‘s Zaterdags hadden we 274 en zondags 223
bezoekers !!!. In totaal dus 497 waarvan 51 kinderen.
Dat zijn 236 personen meer dan vorig jaar, een absoluut hoogtepunt ! !
De boerderij was gratis toegankelijk. In de melkbus zat aan het eind van beide dagen
€ 163,10 (2013: € 95,85) , derhalve € 67,25 MEER dan vorig jaar en gemiddeld
€ 0,33 per bezoeker. Meer bezoekers, derhalve meer fooi . . . .!!!
Openingstijden.
In 2014 zijn we open geweest de zon- en feestdagen van 4 mei t/m 12 juni, vervolgens
in het seizoen van 4 juni t/m 14 september van woensdag t/m zondag en daarna nog 5
zondagen van 21 september t/m 19 oktober in het naseizoen. Bovendien 9 Braderieavonden (wo. 2 juli t/m wo. 27 augustus) .
De openingstijden waren van 14.30 tot 16.30 uur, echter tijdens de Braderie- avonden
van 14.30 tot 20.30 uur. Op zondag 6 juli zijn we open geweest van 13.00 tot 17.00 uur.
Op deze dag was er n.l. een kunstmarkt op het Dorpsplein. Ondanks de langere
openingstijden en de vele bezoekers, die deze middag naar de Markt gekomen zijn
hadden wij slechts 12 bezoekers !
Tijdens de Monumentendagen waren we de gehele dag geopend van 10.30 – 17.00 uur.
In totaal zijn we dit jaar 96 dagdelen open geweest en hebben we 1613 bezoekers
gehad.
De entreeprijzen waren € 2,-- voor volwassenen en € 1,--voor kinderen . 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: Tegeltjes, Wetenswaardigheden, Wissenwertes, Clock ‘s, Boekje
Weidemolen, Boekje beeld Visserman, Luchtfoto Callantsoog, Oudhollandse prent,
Eilandtocht, Beknopt overzicht, Historische kaart, oude ansichtkaarten, VVV Info en 1
sch1lderij.
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. In 2014 hebben we helaas van 6
medewerkers door ziekte en om andere redenen afscheid moeten nemen., maar we
hebben ook 7 nieuwe gezichten mogen verwelkomen. In totaal hadden we 89
vrijwilligers!!!.

Dinsdag 6 mei was er gelegenheid voor (nieuwe) vrijwilligers om een
informatie-avond bij te wonen met betrekking tot het rondleiden van bezoekers
in de boerderij. Zeven personen maakten van deze gelegenheid gebruik en de
heer G.Zeeman gaf uitleg over wat de boerderij te bieden heeft.
Als afsluiting van dit seizoen is er op 9 januari 2015 met elkaar snert gegeten.
Onderhoudswerkzaamheden.
Begin maart is er weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden en de grote
schoonmaak van de boerderij. 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.
Dankzij de gift van de Ondernemersvereniging in 2013 hebben we in 2014 de boerderij
kunnen laten schilderen. Het schilderwerk van de boerderij is tegen aantrekkelijke
condities uitbesteed aan G. van Ee.
Wisselexpositie.
In de boerderij waren dit jaar twee exposities t.w.:
a. Poppen met Oudhollandse klederdrachten.
b. De invasie van de Russische en Engelse legers op de stranden ten noorden van
Callantsoog in 1799.
Rabo Fietssponsortocht.
Op zaterdag 14 juni j.l. was de z.g. Rabo Fietssponsortocht. Elke vereniging kon met
maximaal 4 personen deelnemen aan deze mooie fietsroute. De start was tussen
10.00 en 11.00 uur. De Rabobank beloont deelname (max 4 personen) met € 200,--. De
families A. Kruit en G. Molenaar deden mee namens de “boerderij”.
Zomerhuis.
De verhuur van het zomerhuisje is en blijft onze grootste bron van inkomsten. In juni
heeft de verhuurder ons bericht, dat het huisje dit jaar slecht was verhuurd. Het
bestuur heeft toen besloten om de huur naar beneden bij te stellen en na de zomer te
kijken hoe het huisje aantrekkelijker zou kunnen worden gemaakt.
Het bestuur van
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Stichting Callinger Erfgoed bestond in 2014 uit:
Vacature
Co de Bakker
ook bestuurslid HVC
Ap Strampel

Het bestuur van
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

Stichting Beheer Callinger Erfgoed bestond in 2014 uit:
Dick Leguit
Co de Bakker
ook bestuurslid HVC
Ap Strampel
Frits Vos
Adam Landman
Johan Hartendorp
A. Blokker
vanaf 6 juni 2014
A. Borkent
vanaf 8 oktober 2014

Het algemene bestuur vergaderde driemaal en het dagelijks bestuur hield
contact met elkaar via de mail en de telefoon.
Bijlagen:
 Een overzicht van reacties van bezoekers in 2014.
Callantsoog, mei 2014,

Callantsoog, juni 2015
Co de Bakker.

