Stichting Langedijker Verleden

Nieuwsbrief
november 2014
Nummer 2

Museum ’t Regthuis
Dorpsstraat 861
1724 NP Oudkarspel
tel: 0226-313 722 / 0224-551 281
www.langedijkerverleden.nl

Beste lezers,
Op de valreep nog een nieuwsbrief voor de donateursavond op donderdag 20 november a.s. 20:00 uur in Celavie. U komt toch ook?

1. Bezoek en belangstelling
De 1e nieuwsbrief vermeldde nog dat de bezoekersaantallen voor de expositie “Hoog water, Droge voeten” wat minder waren dan het vorige jaar. Blijkbaar was dat voor veel
mensen reden om nog snel langs te komen. Tijdens het afsluitende open monumentenweekend op 13/14 september was er doorlopend bezoek en hadden de aanwezige suppoosten nauwelijks tijd voor een kop koffie. Tegelijkertijd kwam de
bezetting van onze marktkraam op de eerste Langedijker Streekmarkt bij Wijndomein De Koen tijd te
kort om tekst en uitleg te geven bij de getoonde
foto’s. Een duidelijk bewijs dat ook onze marktkraam
activiteiten veel waardering ontvangen van de bezoekers. We gaan dat zeker voortzetten volgend
jaar.
Een positieve ontwikkeling vormen ook de groepen, die op afspraak langskomen. Zij zien
een bezoek aan het Regthuis en het Langedijker Verleden als een aantrekkelijk startpunt
voor een familiedag, bedrijfsuitje, jubileum of excursie. Er staan altijd wel leden van onze
stichting klaar voor ontvangst en begeleiding.
2. Samenwerking met de bibliotheek
De vaste bezoeker van de bibliotheek in de Binding zal ze inmiddels wel gezien hebben:
foto’s van Langedijk van vroeger. Dit is in samenwerking met de bibliotheek opgezet.
Elke eerste woensdag van het kwartaal is Stichting Langedijker Verleden in de bibliotheek
aanwezig om een bepaald thema uit de Langedijker geschiedenis te belichten. Tijdens de
Open Monumentendagen was het thema: Reizen en Vervoer in vroeger tijden.

Het volgende thema is De Middenstand op 3 december van 10:00 tot 12:00 uur. Bezoekers worden ook
nu weer aangemoedigd om eigen materialen/foto’s
mee te brengen, want deze kunnen ter plekke worden gescand. De gescande digitale foto’s kunnen op
een usb-stick worden gezet of wordt via de e-mail
toegestuurd. En dat allemaal terwijl de koffie klaar
staat!
Klik op: historisch café
3. Historische borden
Oplettende kijkers hebben ze natuurlijk gezien, de
borden met tekst en foto op plaatsen, waar je de historie van Langedijk bijna kunt ruiken, zoals De Koog,
het gemaal bij de Langebalk, de Sluis en de Hervormde Kerk beide in Broek op Langedijk, en uiteraard het Regthuis in Oudkarspel. Binnenkort komt er
een paar borden bij in Noord-Scharwoude (Veiling) en
Oudkarspel (NH-Kerk). De borden worden door de
gemeente geplaatst, tekst en foto’s worden de Stichting Langedijker Verleden uitgezocht en aangeleverd.
En heeft u de bouwhekbanners bij de verbouwing van het winkelcentrum de Broeker Veiling al gezien? Ze moeten bezoekers de weg wijzen naar de hoofdingang en zijn verrijkt
met foto’s uit het Langedijker Verleden. Hopelijk zorgen ze niet voor opstoppingen door
belangstellende kijkers!
4. Verzoeken om informatie
De Stichting Langedijker Verleden krijgt veel vragen om informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met elkaar komen we er vaak wel uit en het is telkens weer boeiend met wat voor vragen de mensen komen. Hieronder een kleine selectie, en wie er
veel van weet wordt uitgenodigd dit aan ons door te geven. Wij geven het dan weer door
aan de vragensteller.
- Quadrille ofwel ‘Ketrielese’, een oud kaartspel: je speelt het spel met 4 personen, elk
krijgt 10 kaarten en er zijn 2 stockbladen. Schoppen- en klaveraas zijn (bijna) altijd
troef; Wie kent het spel? vraag van Stichting Waarland van Toen.
- evacuees meidagen 1940, volgend jaar 10 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat veel
grote en kleine plaatsen in West Friesland meer dan
100.000 evacuees uit Amersfoort en omgeving gastvrij
opvingen. Vraag van Dhr Buitenhuis, die een artikel wil
schrijven.
- Amsterdamse gevelstenen met een gezicht op Langendijk. Vraag om info over de ontwerper van de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.
5. “Vacature”
De vacature voor het scannen, rangschikken en beschrijven van alle foto’s staat nog
open. Het is veel werk, maar ook best interessant. Dus als u een paar uurtjes in de week
over heeft en u vindt het leuk, neem dan contact op met Jan Marsman (tel. 315844) of
Jaap Plakman (tel. 341047).

