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1. Otterplaat en Donateursavond
De nieuwe Otterplaat ligt bij de drukker. Binnenkort wordt hij door de rondbrengers verspreid onder
de donateurs. Het is weer een Otterplaat vol goede verhalen. Bij de Otterplaat ontvangen de
donateurs ook de uitnodiging voor de donateursavond. Deze is op vrijdag 2 november, aanvang
20:00 uur in Celavie. Bent u nog geen donateur, dan is nu het moment om u aan te melden.

2. Het Regthuis
Het is al weer een jaar geleden dat Het Regthuis na de grote
renovatie feestelijk heropend werd. Als we over het afgelopen
jaar terugkijken, zien we dat Het Regthuis veel bezoekers trekt.
Het is alle zondagen open. Het bezoek varieert vaak tussen de
15 en 25 mensen. Ook door de week komen regelmatig
groepen. Het is leuk om te horen hoe de mensen hun
complimenten uitspreken over de renovatie en hoe ze met elkaar praten over de expositie “Bruggen
en Paden”. Vandaar ook dat er besloten is om de expositie nog een half jaar langer open te houden.

3. Peter Put
We hebben afscheid moeten nemen van Peter Put, de man van Ria Put.
Peter is op 19 juli overleden. Ria was jarenlang bestuurslid en de
beheerder van onze uitgebreide verzameling antieke kledingstukken. We
kennen Peter als iemand, die altijd klaar stond om Ria en de Stichting te
helpen, waar dat nodig was. We houden Peter in onze herinneringen.
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4. Schenkingen
Het Westfries Genootschap ontving vier naïeve schilderijen. Het
Genootschap heeft met de schenker de afspraak gemaakt er een zelf te
houden en voor de andere drie een goede plek te zoeken. Een van de
schilderijen is van Cornelis de Geus uit Langedijk, dus dacht het
Genootschap aan de Stichting Langedijker Verleden. Op 2 september j.l.
kwam Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, met het
schilderij langs in Het Regthuis. Dat trof want Jaap & Gerda Plakman
waren aanwezig om het schilderij in ontvangst te nemen en Cornelis de
Geus is nog familie van Gerda.
Andere schenkingen:


fraai tafelkleed voor de tafel in het oudheidskamertje door Cees en Vera de Jong



twee antieke poppen (ca 1900) door Sija Dekker



diverse boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Langedijk en West-Friesland



DVD van Koolsail 2015 door Ronald van Schoorl



pensioenstuk van het ABP en foto’s van Jacob Slotemaker (gemeenteontvanger en
penningmeester) met zijn vrouw Trijntje Kaas en hun oudste dochter Geertje door Jaap Wiersma.



bouwtekeningen van diverse historische panden in Langedijk, zoals het warenhuis Kool / Braam,
Concordia, Verburg e.a. door Henk en Lida Kardinaal



uitgebreide collectie foto- en glasplaat-negatieven van Herman Möller, geschonken door zijn
zoon Karl.

Stichting Langedijker Verleden is zeer verguld met alle schenkingen.
5. Fundering schuilkerk_
Bij graafwerkzaamheden in de tuin achter het pand van voorheen
Jaap Komen (schoenwinkel) aan de Dorpsstraat in Oudkarspel waren
de nieuwe eigenaren gestuit op een oude fundering en hadden al 5
meter uitgegraven. Ze dachten dat het misschien de fundamenten
waren van de schuilkerk uit begin 19e eeuw, die daar gestaan heeft.
Al snel bleek dat de blootgelegde fundering te klein was voor de schuilkerk. Wat dan wel? Het blijkt
dat het de funderingen zijn van een gasfabriekje, dat Jacob Kuiper begin 20e eeuw heeft laten
bouwen voor de productie van acetyleengas. Dit gas werd oa gebruikt voor straatverlichting. Lang
heeft het niet geduurd, want de gemeente nam het bedrijf van Jacob
over. De gemeente had namelijk zelf de gasfabriek in NoordScharwoude gebouwd en het acetyleengasnetwerk was een
ongewenste concurrent, mede ook vanwege het brandgevaar van dat
gas. Al met al heeft het onderzoek interessante informatie
opgeleverd, waaraan mogelijk later in een uitgebreider artikel in
Otterplaat aandacht wordt besteed.
2

6. Markten
Ook dit jaar was Stichting Langedijker Verleden met haar fotokraam aanwezig op markten en festiviteiten zoals het Kofschip
jubileum van Nico Vader op zijn Museale scheepswerf bij de
sluis, het cultuurplein bij het winkelcentrum in Broek op
Langedijk, de streekmarkt bij het wijndomein de Koen, de
dagmarkt bij Speelmarkt De Swaan, de leuke dingen markt in

Cultuurplein met Arie

Oudkarspel en natuurlijk de Langedoiker markt.
Voor deze laatste markt zijn extra foto’s van Broek op Langedijk gemaakt. Deze foto’s trokken veel
kijkers. Het was Martin Wagenaar, die opmerkte dat de foto van het pontje bij de Broekerhoek in
spiegelbeeld was afgedrukt. Bijgaand de juiste afdruk. Precies in het midden van de foto zie je het
seinhuis dat net ten zuiden van station
Heerhugowaard stond, eigenlijk aan het
einde van het perron. Hier was ook de
aftakking van het hoofdspoor naar de
Broekerhoek (spoortje van Swager).
Verder zie je wat meer naar links een
kerktoren, dat is de kerktoren van de
NH-kerk aan de Middenweg. Deze
kerktoren staat noordelijker dan het
station en het seinhuis. Het gebied
tussen het station en het kanaal was
toen nog helemaal onbebouwd.
7. Oproepen voor informatie


Martin Wagenaar

wil meer te weten komen over mevrouw A. Groot-Hagenaar. Zij was volgens Jan IJff vanaf 1958
leidster van de Langedijker Klompendansgroep (zie Otterplaat 2002, pag.16). Martin zou graag meer
over haar willen weten. Hoelang heeft ze dat gedaan, wie heeft er nog herinneringen aan?
U kunt uw informatie per e-mail doorsturen naar: info@langedijkerverleden.nl


Fred Ootjers

wil de geschiedenis van 500 jaar familie Ootjers in kaart brengen. Onderstaand zijn verzoek:
We gaan terug tot het jaar 1525 wanneer voor het eerst de naam 'Ootjers' opduikt. Dan nog
geschreven als 'Ootgers', namelijk Pieter Ootgers woonachtig in Out Carspel (nu: Oudkarspel). In de
eeuwen daarna woont de familie voornamelijk in Noord-Scharwoude, maar ze is ook te vinden in
Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en Alkmaar. De Ootjers (ook wel Ootjer, Ootjersz, Ootgersz)
waren onder andere schout, schepen, tuinder, veilingmeester, watermolenaar, handelaar in groente
en fruit en rijwielhersteller. Nog altijd is er Klaas Ootjers, groente en fruithandelaar in Broek op
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Langedijk, als vierde generatie alweer. In 2025 viert de familie Ootjers haar 500 jarig bestaan, voor
wat betreft haar zichtbare aanwezigheid in de geschiedenis. We hebben het voornemen om met de
familie uitvoerig stil te staan bij dat jubileum. Onder andere met de presentatie van een familie
fotoboek, waarin opgenomen foto's van de oudst bekende Ootjers. Geen foto's van 1990 dus, maar
foto's van lang geleden overleden familie. Foto's, die vergeten liggen in laatjes, dozen op zolder of in
stoffige albums. Niet alleen portretfoto's, maar elke foto waar maar een Ootjers op voorkomt.
Bijgevoegd een foto uit het eigen archief, voorstellende leerlingen van de Openbare Lagere School
uit Lutjewinkel van 1916 (mijn grootvader Hendrik is daar op 2 maart 1910 geboren). Reacties graag
naar: fredootjers@gmail.com

Fotobijschrift: voorste rij tweede van links Hendrik Ootjers, geboren te Lutjewinkel. Voorste rij vierde
van links Simon Ootjers, broer van Hendrik, geboren 15 december 1908 te Oude Niedorp. Simon
verdronk op 10 juli 1922 op 13-jarige leeftijd te Nieuwe Niedorp.

8. Reacties op eerdere oproepen
Op de vraag van Willy Atteveld-Thiel in Nieuwsbrief 11 bij de foto
van de brug naar de Butterlaan kwam een reactie. Ze wilde graag
weten wie de jongen was vooraan bij de brug. Dat is Jan de Vries.
Hij kwam het zelf vertellen bij een bezoek aan Het Regthuis. Hij
woonde destijds Butterlaan 4. De foto is zo’n 70 jaar geleden
gemaakt en Jan was toen 7 jaar oud.
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9. Advertentie leesportefeuille
Tussen de bouwtekeningen, geschonken door Lida en Henk Kardinaal, zat een oud advertentieblad
van de leesportefeuille met opmerkelijke advertenties uit “de oude doos”.
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10. Versterking
Met het verstrijken van het heden, neemt het verleden toe. Hebt u belangstelling voor het verleden? Wilt
u mee doen met een groep enthousiastelingen, die deze belangstelling ook hebben? Meldt u aan bij
Stichting Langedijker Verleden en stuur een e-mailtje naar info@langedijkerverleden.nl, of bel met
secretaris Dick Zuiderbaan (tel 0226-313722).

11. Privacyverklaring
In verband met de nieuwe privacywetgeving van 25 mei 2018, brengen wij het volgende onder uw
aandacht:






Deze Nieuwsbrief ontvangt u, omdat u met naam en e-mailadres bent opgenomen in het
bestand van ontvangers van de Nieuwsbrief van de Stichting Langedijker Verleden.
Dit bestand wordt niet gedeeld met andere gebruikers.
De in het bestand opgenomen personen kunnen geen namen en e-mailadressen zien van een
ander persoon in het bestand.
Bij ontvangst van elke Nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig afmelden (bv door een reply naar
het e-mailadres van de verzender).
Stichting Langedijker Verleden is onderdeel van Hart van Oudkarspel. Het privacy beleid en
de privacyverklaring van Stichting Langedijker Verleden zijn opgenomen in het privacy beleid
en de privacyverklaring van Hart van Oudkarspel. Deze kunt u inzien op de website
www.langedijkerverleden.nl en op de website www.hartvanoudkarspel.nl

Als u vragen heeft over deze e-mail of over de privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar:
info@langedijkerverleden.nl
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