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Jaarverslag 2015.
Inleiding
Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van Siem Schaap en Guus
Zeeman. Guus regelt de dagelijkse gang van zaken in de boerderij en zorgt met Frits
Vos en Maarten Bakker voor het wekelijkse onderhoud. Siem verzorgt 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.

Hittegolf, zware storm en vorst in de nacht. . . . !

Juni was koel, juli had één tropische dag en 10 zomerse dagen en augustus was te nat.
In de maanden juni, juli en augustus viel er 290 mm neerslag, ruim een derde meer dan
normaal. Het aantal zonuren was 9% hoger dan gemiddeld en de doorsnee
temperatuur was 17.2 graden.
In de juli-maand was er een hittegolf, hadden we nachtvorst en een zware storm !!
De storm op zaterdag 25 juli, was een zware noordwester met heel veel regen, tijdelijk
zelfs windkracht 10 en dat in de maand juli. Dit was nog niet eerder voorgekomen sinds de
metingen in 1901. Windsnelheden van 120 km/uur aan de kust
en bomen die afknapten als luciferhoutjes. De schade liep in de tientalllen miljoenen.
Begin juli hadden we de warmste dag ooit. In den lande (Maastricht) was het zelfs 38.6
graden en vervolgens stuntte het kwik een week lang rond de 30 graden . . . . .
Gevolg: heel zware onweersbuien, die voor veel wateroverlast zorgden !!!
Het volgende extreme punt was de nachtvorst in de maand juli, want in Twente in de nacht
van 10 juli vroor het aan de grond zelfs minus 1.3 graden . . . !
Dit was in het kort, de zomer van 2015 . . . ! ! !
Zwaantje van Zijpe.
Samen met de (8) basischolen 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 erfgoed-educatie. Museumboerderij “tante
Jaantje” staat hierin voor het 4e jaar centraal. Het streven is ieder jaar 12 groepen te
laten deelnemen en een groep bestaat uit ca. 30 kinderen. De leerlingen zullen bij / in
onze boerderij diverse opdrachten gaan uitvoeren.

In 2012: is de boerderij bezocht door: 213 kinderen en 62 begeleiders is : 275
In 2013:
169 kinderen en 58 begeleiders is : 227
In 2014:
174 kinderen en 41 begeleiders is: 215
In 2015:
122 kinderen en 21 begeleiders is: 143
De opbrengst in 2015 was: € 280,-Bezoekersaantallen vanaf 1995.
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De “Jaantjes” hebben dit jaar tijdens de Braderie slechts één keer gespeeld.
Op 29 juli en 26 augustus zijn de optredens i.v.m. de weersgesteldheid afgelast.
De opbrengst was dus geen vetpot dit jaar. In de melkbus vonden we aan het eind van
dat ene optreden slechts € 13,15 ! (2013: € 39,70 en 2014: € 6,60).
Bezoekersaantallen tijdens de landelijke Monumentendagen.
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Op zaterdag 12 en zondag 13 september waren de landelijke Monumentendagen.
Het weer was beide dagen prima. ‘s Zaterdags hadden we 310 en zondags 207
bezoekers !!!. In totaal 454 volwassenen en 63 kinderen.
Dat zijn 20 personen meer dan vorig jaar, een absoluut hoogtepunt ! !
De boerderij was gratis toegankelijk. In de melkbus zat aan het eind van beide dagen
€ 245,-- (2014: € 163,10) , derhalve € 81,90 MEER dan vorig jaar en gemiddeld
€ 0,47 per bezoeker. In 2014 was de gemiddelde bijdrage per bezoeker € 0,33.

Openingstijden.
In 2015 zijn we open geweest de zon- en feestdagen van 3 mei t/m 31 mei, vervolgens
in het seizoen van 3 juni t/m 20 september van woensdag t/m zondag en daarna nog 4
zondagen van 27 september t/m 20 oktober in het naseizoen. Bovendien 9 Braderieavonden (wo. 1 juli t/m wo. 26 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 5 juli zijn we open geweest van 13.00 tot 16.30 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 waren hadden wij slechts 6
bezoekers !
Tijdens de Monumentendagen waren we de gehele dag geopend van 10.30 – 16.30 uur.
In totaal zijn we dit jaar 98 dagdelen open geweest en hebben we 1537 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 en VVV Info.

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 2015 hebben we helaas van een paar
medewerkers door ziekte en om andere redenen afscheid moeten nemen., maar we
hebben ook 7 nieuwe gezichten mogen verwelkomen. In totaal hadden we 95
vrijwilligers!!!.
Dinsdag 21 april was er gelegenheid voor (nieuwe) vrijwilligers om een
informatie-avond bij te wonen met betrekking tot het rondleiden van bezoekers
in de boerderij. Hiervoor was ruime belangstelling en Guus Zeeman gaf uitleg over wat
de boerderij te bieden heeft.
Als afsluiting van dit seizoen is er op 8 januari 2016 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.
Dit jaar is weer zonwerend folie aangebracht op de ramen aan de voorkant.

In het kader van NLDoet heeft de Rotary Zijpe/Anna Paulowna geholpen met het weer
gereedmaken van de boerderij voor het nieuwe seizoen.
Ook de zomerwoning heeft regelmatig aandacht gevraagd, waarover verder in dit
verslag meer.

Wisselexpositie.
Dit jaar opnieuw een expositie over de invasie van Russische- en Engelse legers in
Callantsoog. Deze invasie was op de stranden ten noorden van ons dorp in 1799.
Engeland en Rusland wilden een einde maken aan de overheersing van de Fransen. Met
een enorme invasievloot werd koersgezet naar de kust van Holland om boven Callantsoog
een voor die tijd, gigantische troepenmacht aan land te zetten. Voorts is ook nog het
z.g. buizenproject ten toon gesteld. In 1987 werden i.v.m. de kustversterking over een
lengte van 2 km buizen op het strand achter het Zwanenwater gelegd voor
zandsuppletie. Deze buizen werden door artiesten, vrijwilligers en strandbezoekers
beschilderd en dit werd zo een kleurig kunstwerk van enkele kilometers.
Rabo Fietssponsortocht.
Op zaterdag 6 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 wederom mee namens de “boerderij”.

Zomerhuis.
De verhuur van het zomerhuisje is en blijft onze grootste bron van inkomsten. In juni
2014 heeft de verhuurder ons bericht, dat het huisje dat 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.
Wij hebben begin 2015 van mevrouw Van der Kint-Bune uit Callantsoog een schenking
gekregen van € 10.000,00 en in het najaar een schenking van € 500,00 van de Rotary
Zijpe/Anna Paulowna.

Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van Callinger Erfgoed besloten om het
zomerhuisje te moderniseren om zodoende onze inkomsten hieruit weer veilig te stellen.
Er is plan van aanpak gemaakt, waarbij is uitgegaan van zelfwerkzaamheid en het
sponseren van arbeidstijd door plaatselijke ondernemers. De geschatte kosten kwamen
uit op € 17.500,00 exclusief arbeidsloon.
Met het bestuur van de Historische Vereniging is een gesprek geweest over een
mogelijke lening tegen aantrekkelijke voorwaarden. Op 29 juni 2015 heeft het bestuur
van de Historische Vereniging besloten garant te staan tot een bedrag van maximaal
€ 7.500,00, waarbij het uiteindelijk benodigde bedrag zou worden geschonken.

In 2015 is het zomerhuis gevoegd en is het terras van een schutting voorzien, waardoor
ook wat privacy is verkregen. Verder is er een fietsenschuur geplaatst.
De rest van 2015 is gebruikt om het plan verder uit te werken en sponsors te zoeken en
begin 2016 is gestart met de renovatie.
Aan het eind van het jaar bleek het zomerhuisje toch nog meer dan € 8.000,00 te
hebben opgebracht!

Schenkingen.
Ook dit jaar werden we verblijd met schenkingen. Buiten de al genoemde financiële
schenkingen, zijn er dit jaar een aantal voorwerpen geschonken.
Een korte opsomming:
Een aquarel van de Schoolstraat, een melknaald, handwerk, olielampje, schootkoffiemolen, weegschaaltje met gewichtjes, vijzel met stamper, strijkijzer, theepot,
fruitschaal, asbak, vaasje en lepeltjes.
Publiciteit.
Ook in 2015 hebben we weer geprobeerd om Tante Jaantje in de belangstelling te
zetten. Naast de folders en de vermeldingen op internet hebben we vorig jaar
meegedaan met de PolderQuiz van de Rotery Zijpe/Anna Paulowna.
Sinds dit jaar staan we ook met een pagina op de website van De Omroeper.
Verder proberen we elk jaar de Schager Courant te voorzien van informatie over
hetgeen Tante Jaantje te bieden heeft.

Het bestuur van Stichting Callinger Erfgoed bestond in 2015 uit:
Door het vertrek van Cor Spijker was er een vacature voor de functie van voorzitter.
Met ingang van 2015 oefent Ap Strampel deze functie uit en is het
penningmeesterschap overgenomen door Ab Borkent.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ap Strampel
Co de Bakker
Ab Borkent

ook bestuurslid HVC

Het bestuur van Stichting Beheer Callinger Erfgoed bestond in 2015 uit:
In 2014 heeft Dick Leguit aangegeven, dat hij per 1 januari 2015 wilde stoppen als
voorzitter. Gelukkig hebben wij hem in ieder geval voor 2015 als bestuurslid kunnen
behouden. Ap Strampel heeft het voorzitterschap overgenomen en Ab Borkent is
penningmeester geworden.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

Ap Strampel
Co de Bakker
Ab Borkent
Frits Vos
Adam Landman
Johan Hartendorp
Dries Blokker
Dick Leguit

ook bestuurslid HVC

ook bestuurslid HVC

Het algemene bestuur vergaderde driemaal en het dagelijks bestuur hield
contact met elkaar via de mail en de telefoon.
Callantsoog, mei 2014,

Callantsoog, juni 2016
Co de Bakker.

