De vier dames van de werkgroep begraafplaats hebben ook

de weg van sponsoring gevonden. Waardoor ze in staat zijn

om het kerkhof te verfraaien.

Veel waardering voor hun al jarenlange inzet

op

de

dinsdagen.

Zaterdag 26 mei ging de jaarlijkse excursie met de bus
richting lJmuiden en Haarlem.
Zoals gebruikelijk heeft Dymphke van der Geer in de Clock
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nr. 2 weer haar jaarlijkse verslagje geschreven.
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Het thema excursie staat nog op de agenda van het bestuur.

Het aantal deelnemers neemt aí leeftijd neemt toe. Ook
het kostenaspect speelt daarbij een rol. Overwogen wordt
of een meer lokale/regionale aanpak een oplossing biedt.
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De fotomiddagen zijn in aantal gewijzigd. Gezien het
vele voorbereidende werk en de achteraf te verwerken
hoeveelheid informatie, is besloten om deze altijd goed
bezochte middagen iets te verminderen tot drie middagen

I

in het eerste halfaar en drie bijeenkomsten in het tweede
deel van hetjaar.

Het afgelopen verenigingsjaar heeft een

levendig

De realisatie om een nieuwe vorm te geven aan de website

karakter gekend. Er waren vele ad hoc activiteiten en
inkomende vragen van uiteenlopende pluimage zoals
bijvoorbeeld een vraag over een voorvader dominee
v.d. Heuvel uit 1647, opgelost door Siem Verschoor. De
plaatselijke bridgevereniging over de oprichtingsdatum,

heeft in verband met de vele projecten dit jaar enige
vertraging opgelopen in verband met de beschikbare

die werd opgezocht via de

Noord-Holland voor nodig was, bleek het te plaatsen
herinneringsbord 1953 bij het Botgat. lnmiddels wordt er
over de technische aspecten (slag- en weerbestendig) van

Badbode. Historische

Vereniging de Zijpe vroeg ons de kadasterkaart van
gemeente Schagen te controleren. Twee bestuursleden
zijn bij de boekpresentatie 'Nobel streven' geweest
van Frits van Oostrom, over ridder Jan van Brederode;
enzovoort en zo verder.
Onderstaand een aantal van de verdere activiteiten en
projecten.

bemensing. Voorlopig is een time out noodzakel'rjk.

Een project waar veel

tijd en overleg met

Landschap

het bord gesproken en kunnen wij uitgaan van plaatsing in
het tweede kwartaal 2019.

De redactie van de Clock von callens-ooghe k'rjkt terug op
een jaar met veel onderzoeksartikelen en interviews. En niet

te vergeten een goede indeling en vele fotot. Waarvan in
ln het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering

exemplaar 4 zelfs de middenpagina met oude -toen nog met

een instructieve en beeldende lezing over

de hand ingekleurde- ansichtkaarten en deze keer speciaal in

de

geschiedenis van de KNRM en het Reddingmuseum door

kleur afgedrukt!

het hoofd collectie en educatie van het Museum in Den

Men heeft de keuze van postbezorging en kosten in de

Helder.

redactie bespreekbaar gemaakt. Er is besloten te wisselen van
PostNL naar Sandd in verband met een voordeel van € 140,00

De in 2017 vermeldde inventarisatie van het vele
materiaal over het Hollywood project, is door een
enthousiast bestuursduo tot een concretisering
gekomen om hierover een boek te publiceren. ln deze
fase wordt getracht via sponsoring de begroting geheel

Ook dit jaar is er door de werkgroep Weidemolen nog
veel renovatiewerk verricht. Daarover is het afgelopen
jaar regelmatig gepubliceerd. Het bedrag dat wij van de

rond te krijgen.

Raboclubkas campagne hebben ontvangen (bijna € 400,00)

Hetstreven isom in dezomer2019 hetboekuitte brengen.

was een welkome bijdrage voor de kosten van de nieuwezeilen.

Trouwens op de bovenverdieping van Museumboerderij

Begin oktober is er met goedkeuring van Natuurmonumenten

'tante Jaantje' wordt dit jaar een tentoonstelling over

een bezichtiging geweest in het bijzijn van de bouwer en
jarenlange molenaar Cees Zwaan.

Hollywood gepresenteerd.

t-

perjaar.

De geplande najaarslezingen vroegen om veel improvisatie

Bestuurswijziging:

in verband met de plotselinge ziekte van de eerste en
belangrijke spreker tijdens de opmaatavond. En daarna
ook nog de nieuwe afstemming met de heren van het
Hoogheemraadschap en de vertegenwoordiger van

PenningmeesterWillem van der Ham is na

Veiligheidsregio Noord Holland.

Achteraf was het doelmatig dat namens de gemeente
Schagen Nancy Dijkstra (Openbare Orde en Veiligheid)
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jaar per ultimo

december 2018 afgetreden. Er is veel waardering voor
zijn jarenlange inzet. Hij heeft niet alleen de penningen

voorbeeldig beheerd, was ook onze enthousiaste
ledenwerver en verleende naast dit alles vele hand-enspa

ndiensten.

aanwezig was.

Vragen/opmerkingen:

Na de diverse bijdragen was het noodzakelijk om nog een

secreta riaat@h istorischeveren ig ingca lla ntsoog.

n
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aantal knelpunten -aangedragen door aanwezigen- verder
te bespreken en uit te diepen in een nader contact. Omdat

dit niet meer past in het

karakter van onze historische
achtergrond hebben wij met de heer Marcel À/eijer van de

Dorpsraad afgesproken dat zij en de gemeente Schagen dit
verder begeleiden.

"lk begroip'r niks van. Hai hong hier. Nag '|n gnappe jas met,n
wolle sjaal dr'bail'Troin streunde nag 'rs tussen alle jasse die

d'r honge.

Anneke Molenaar-Smak

Ze skoof 't hèle hussie van links nei rechts en weer

terug. Nei, hai hong'r niet.
De are woiffies begonne ok te zoeken.
lentje maakte drekt al 't grappie van:"Hoe 'ntje had je? Zon,tje,
deus of 'n aar?" À/aar Troin kon d'r heëls niet om lache.
"lk had 'm net twei weke. 't Zou me bar nöse as ik'm nou al
kwoit wasl'
Alleman begon nou deur mekaar te lopen, te zoeken en te
roepen.
"ls dut'm?"

"'n Aar het vast de verkeerde jas meenömen. Den komt

ie

murge wel terugl'
"Ze zalle'm toch niet stólen hewwe? Je hore zukke rare dinge
kon nerges heur

teugenwoordigJ'
De baas van de kroeg kwam ok 'rs koike wat of die woiffies
deer nou liepe te studderen.
'As jullie nou efkes wachte tot alleman op huis an is, den bloift
'r miskien wel 'n jas over. Den neem jij die mee nei huis en den
kom je murge nag maar d'rs vrage of die van jou al terecht isl,

")a, dat moet den maar. lk ben benuwd welke druul d'r mee an
de flort gaan isl'
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Op-en-end hing 'r nag ien rooie jas an de kapstok.
Troin gaf 'n gil.
"Deer he-je m'n jas. Hoe'st mogelijk. Loop ik toch aldeur nei de
verkeerde jas te zoeken. lk miende die groize an te doen, maar

toen 't in buiten zö miggelde docht ik: nöselijk voor die nuwe
jas. lk most dut oudje maar an doen."
Met dank aan Anneke Visser.
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