
Jutten in het nieuwe jaar  

We hebben in Callantsoog onze zaken wel weer bij elkaar moeten sprokkelen in 

2008. Ik kwam op die gedachte tijdens een wandeling in het Zwanenwater. Het 

hele jaar door ben ik daar, met een heel koppel vrijwilligers, aan het werk maar 

tijdens de kerstdagen was er tijd voor een ontspannen wandeltochtje. Op één of 

andere manier kijk je er toch weer anders naar dan wanneer je bezig bent met 

werkzaamheden op een bepaalde plek. Langs de wandelpaden zijn veel open 

plekken ontstaan en hoe dat is gebeurd kun je zien aan de vele stammen en 

takken die aan de rand van de paden zijn neergelegd. Wachtend op de 

houtsnippermachine. Die komt pas in januari heb ik begrepen. Dus de takken 

blijven nog even liggen. Als sprokkelhout getuigt het van alle zaaginspanningen 

die er gepleegd zijn. Al wandelend in de winterse kou met een stralende zon 

boven het hoofd begin je dan een beetje te filosoferen. Niet te zwaar, want 

daar was het de dag niet voor, maar er komt wat bij je naar boven borrelen.  

Van dat gezaagde sprokkelhout naar de werkzaamheden van de Dorpsraad was 

niet zo’n grote stap. Het afgelopen jaar zijn er, vaak moeizaam, nogal wat zaken 

bewerkstelligd en dat ging niet altijd van het leien dakje. U had het, als u er 

enigszins moeite voor had willen doen, allemaal kunnen volgen bij het bezoeken 

van onze vergaderingen en ook door het lezen van de notulen in de bibliotheek en 

op deze site. Niet de plaats en de tijd om er nog eens op in te gaan hier. Ik wil 

echter graag hier nog een keer benadrukken dat er een aantal mensen zijn die 

het wel en wee van Callantsoog zeer ter harte gaat. Ze sprokkelen in hun vrije 

tijd grotere of kleinere probleempjes bijeen en proberen daar in goed overleg 

een oplossing voor te vinden. Dat is door enkele van ons met veel en door andere 

met wat minder inzet met plezier gedaan. Nu schiet me te binnen dat er vroeger 

waarschijnlijk minder gesprokkeld werd maar meer langs het strand gejut. Geen 

stammen en takken, denk ik, maar wrakhout. Dat was niet alleen geschikt om te 

branden maar veelal kon er nog wat mee gebouwd worden. Een nog betere 

metafoor eigenlijk om het werk van de Dorpsraad te duiden. In het jaar 2009 zal 

het weer jutten worden voor de Dorpsraad. Ik ben benieuwd of we in staat 

zullen zijn de waardevolle spullen er uit te halen en als bouwmaterialen voor veel 

mooie zaken in Callantsoog kunnen aanwenden. Dat zou trouwens nog beter lukken 

als wat meer dorpsgenoten, niet alleen met jutten maar juist met dat bouwen 

zouden komen assisteren. 

Veel goeds allemaal voor het nieuwe jaar in een veilig en goed leefbaar 

Callantsoog. 
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