gemeentesecretarie, een vondst. Voor zijn kinderen en
nabestaanden Ís later in het jaar een persoonlijke rondleiding
gehouden op de expositie. Heel verrijkend.
Een volgend project is in 2018 al in voorbesprekingen met

boswachter Zutt van Landschap Noord-Holland gestart:
Het Botgat fotobord. Het bord is een herinnering aan de
stormnacht van 31 januari 1953 toen letterl'ljk met man en
macht een dijkdoorbraak werd voorkomen.

Het fotobord is gemaakt bij drukkerij Rowa en het roestvrijstalen raamwerk door Maarten Kossen. De ondersteunende
palen door Alex Blokker. De officiële onthulling door Guus
Zeeman en Arie Eradus, met genodigden, vond plaats op
1

§tibtwit.Blom

februari 2020.

Een

project dat ook is ingezet,

is de

verhuizing van ons archief.

De in de loop van 34 jaar verzamelde hoeveelheid materiaal en

boeken is te groot voor de kelder onder't dorpshuis Kolfweid.
Wij zijn het bestuur en de dagelijkse leiding van het dorpshuis
zeer erkentelijk voor hun bijdrage gedurende al die jaren.

We konden een grotere ruimte huren op de bovenverdieping
daarnaast waren er in dit drukke jaar ook veel zogenoemde

tweetjes en drietjes (contacten). Verder kunnen wij

20'19

typeren als het jaar van de projecten met als ultiem
hoogtepunt:

'Gaat

u met ons mee naar Hollywood?i

geredigeerd

door het duo Lammie de Ruiter en Co de Bakker, met
tekstondersteu

nin

g va n jou rna ist Peter Zethoven.
I

l.

)

I

Lammie de Ruiter
en Co de Bakker

van het uitvaartcentrum. Niet alleen de verhuizing zal de
nodige inspanningen vergen, maar ook moet er gelijk een
selectie plaatsvinden. ln het eerste halfaar van 2020 komt
een deskundige archivaris van het Regionaal Archief ons
informeren over de beste methodiek.
Tegelijk met de ALV is de voorjaarslezing gehouden door

Jan Piet Oostwouder over zijn boek: 'Van broodbakker tot
tankbouwer, van vader op zoonl De najaarslezing werd
verzorgd door archeoloog Gerard Alders over de dwangburcht

Nuwendoorn. Beide avonden was de foyer van de Kolfweid
volledig bezet.
Eén van de

vier dames van de werkgroep Begraafplaats heeft

Ze hebben niet alleen een prachtig fotoboek met tekten

na 25 jaar haar bijdrage aan het onderhoud en aanzicht van de

fotot maar ook de

begraafplaats beëindigd. Ank Randag werd in de bloemetjes

sponsoring en publiciteitsactiviteiten geregeld, en een fraaie

gezet en bezocht door de voorzitter. Veel waardering voor

en volledige foto-tentoonstelling op de bovenverdieping
van de Museumboerderij 'tante Jaantje'met audiovisuele
installaties opgesteld. Er was een sprankelende boekpresentatie georganiseerd tijdens een bijeenkomst met

haar aljarenlange bijdrage op de dinsdagen.

samengesteld, digitaliseringen van de

Willy Schutter, Truus Bakker en Ank van de Water hebben via
advertenties in de Omroeper om versterking gevraagd. Tot op
heden nog niet gelukt!

gasten/ sponsors, sprekers en overhandiging van het eerste

exemplaar aan Paul Post, directeur Regionaal Archief. De
fotoreportage was van Els Zwaan-Stam, de catering van

De werkgroep Weidemolen is op volle sterkte nog steeds

Strand paviljoen Woest.

Het naamschildje werd weer opgeknapt door Cees Zwaan.

In september vond een excursie plaats voor de Vrienden
van het Regionaal Archief Alkmaar met een lezing
(met PowerPoint-presentatie), met rondleidingen in de

Helaas, om gezondheidsredenen moetdit mUn laatste b'rjdrage
zijn en zal ik mij niet herkiesbaar stellen voor een volgende

museumboerderij door Frits Vos en Guus Zeeman en daarna

periode. Leden, het ga u goed en voor wat de historie betreft

nog rondleiding en bezichtiging van onze historische kerk.

.......maak het actueel.

Naast de interviews

in het boek is de bijdrage uit

bezig met het tweede deel van de beschoeiing.Zwaar karwei!

het

dagboek van Gijs Oskam, in de oorlog werkzaam op de

Robbert Blom

