
Naast de frequente contacten tussen de bestuursleden is

het bestuur dit verslagjaar tien keer in vergadering bijeen

geweest.Onderstaand een aantal onderwerpen die het

waard zijn vermeld te worden:

Het ledenbestand loopt langzaam achteruit. Aanwas van

jongere leden zou goed zijn.

Voor onze site van de Omroeper heeft Lammie de Ruiter

een fraai en meer geschikt (kleuren)logo gemaakt.

Tot de redactie van de Clock is toegetreden de inmiddels

weer met Callantsoog verbonden Hans Raap. De redactie

is hiermee op volle sterkte gebracht.

De door de Historische Vereniging en Callinger Erfgoed

georganiseerde zeer geslaagde Snertmaaltijd werd be-

zocht door ruim 70 vrijwilligers.

De samenwerking met de nieuwe drukkerij is creatief en

functioneel verlopen. De nieuwe uitvoering is door de

lezers positief ontvangen.

Ook dit jaar zi)n de fotomiddagen een succesformule

gebleven. Lammie de Ruiter en Co de Bakker zijn voor

extra aandacht en aanvullende informatie gebruik gaan

maken van Facebook.

Op de ALV in april heeft Hans Raap een persoonlijke

presentatie met historisch beeldmateriaal verzorgd over

deWatersnoodramp van 1916 in de Anna Paulownapolder.

Tildens de ook dit jaar waardige Dodenherdenking heeft een

vertegenwoordiging van het bestuur kransen gelegd bij de

Mauritsplaquette en het herdenkingsmonument.

Het herdenkingsbankje voor de Engelse bommenwerper

op het uitzichtplateau van het Zwanenwater is gereno-

veerd. Ook heeft Natuurmonumenten het informatiepaneel

vernieur^rd: er zijn een foto op A3-formaat van het vliegtuig

en aanvu lende tekst toegevoegd.

Wederom is de jaarlijkse excursie, deze keer met 43 personen,

succesvo ver open. Complimenten aan Willem van der Ham

voor de organisatie,

De aanliclting van de kerk was al langdurig defect. Het

bestuur .ar'.'erantwoordelijkheid voor het probleem

waarbij Qu,':^ Tepas de coördinerende taak inspirerend

en doe n'a:: .:eft aangepakt. Een jaar later werden het

bestuur e. J:,'.:rKoroepsleden die- met inbreng van diverse

expertise - t:: <:''.'.,e op zich hadden genomen in de zaal van

't Boekenpuri ::c, Dries Blokker bedankt. En zo werd een

symboliscr: :3.': p.rnt achter het zeer succesvol afgeronde

project gez::

De bezoekers . . - r€ oegraafplaats zijn de drie dames van het

onderhoud z.:':'i.'rte i.1k voor hun inzet.

Onderwerp voor de najaarsbijeenkomst van 25 november

vormde de bedijking van de Uitlandse polder en de aankoop

van gronden daarin door Natuurmonumenten. De historische

inleiding werd vezorgd door Robbert Blom, die Dan van

Lunsen moest vervangen.

ln het tweede gedeelte van de avond ontvouwde boswachter

Marcel Haas de plannen van Natuurmonumenten in de

Uitlandse polder en toonde met drone-foto's de realisatie

daarvan. De 3e fase van dit onderwerp vindt plaats in mei

2017.Dan kan men wandelend door de Uitlandse polder ook

lijfelijk van het natuurpad genieten.

De wind is in het \ie"s:;_3eÍ u t de goede richting gaan

waaien. Er werd een ,'.e c.Tc en-werkgroep samengesteld

onder leiding van bes:-"'s i: Erik Zwaan. Mede doordat er

een molenaarswisselinE g:al p aatsvlnden.

Kees Schagen zal - gez er- zi.1n leeftijd - zo omstreeks de

molendagen in mei 2C'7 z,n taken overdragen aan Cees Jan

Krijnen. Op 10 decem[sr ] vond een eerste kennismaking

plaats waarbij is onderzocht hoe de Zwaanse molen er bij

staat.

Voor verdere informatie over het iaarverslag of de overige

besproken punten kunnen de leden terecht op de Algemene

Leden Vergadering van 21 april a.s.

Robbert Blom
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