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Beste lezers,
de donateursavond en daarmee de afsluiting van het seizoen ligt alweer enige tijd achter
ons. Het bestuur heeft uit de enthousiaste reacties op de avond de conclusie getrokken
dat de gekozen opzet voor herhaling vatbaar is. Uiteraard met nieuw beeldmateriaal.
1. Expositie 2015 met oproep
In 2015 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Alle reden om onze nieuwe
expositie te besteden aan de bevrijding van 5 mei 1945 en de eerste jaren daarna.
Aandacht is er voor: de bevrijdingsfeesten, en hoe de Langedijkers het leven weer
hebben opgepakt. Er kwam nieuw geld (tientje van Liefting), de schaarse woonruimte
moest verdeeld worden, voedseldistributie bleef nog een aantal jaren, een
noodgemeenteraad werd aangesteld, bestuur, politiek, bedrijfsleven, de veiling en de
afzet landbouwproducten, alles moest weer opnieuw opgebouwd worden. Hoe hebben de
hongerkinderen uit de Randstad, die in Langedijk waren onder gebracht, de winter van
1944 overleefd?
Als u nog foto’s of spullen uit de oorlog en kort na de bevrijding heeft liggen,
dan willen we ze graag in de expositie opnemen, en helemaal als u daar een
mooi verhaal bij heeft (voor contact zie boven).
Deze oproep doen we ook voor het 4 mei comité, dat de gemeente heeft aangesteld om
de herdenking en festiviteiten op 4 en 5 mei te organiseren. Ook het comité is zeer
geïnteresseerd in foto’s en verhalen, die nog onder de mensen leven.
2. Toekomst ’t Regthuis
De toekomst van ’t Regthuis is onzeker. De gemeente heeft voor dit
jaar de subsidie voor de huur met 40% verlaagd en m.i.v. volgend
jaar de huur opgezegd. Ze wil ’t Regthuis verkopen. Het gebouw
wordt aangeboden aan de Stichting Langedijker Verleden voor een
“maatschappelijk verantwoorde” koopprijs. Als onze stichting hier
geen gebruik van maakt, wordt het commercieel op de markt gezet
voor een dan geldende marktwaarde. Op dit moment kan er weinig
over gezegd worden. We zijn nog in gesprek met de gemeente. Het
moge duidelijk zijn dat een aankoop uit alleen eigen middelen niet

aan de orde is. We kunnen dit onmogelijk opbrengen. Dat kan alleen met hulp van
derden. We onderzoeken in hoeverre er een haalbare oplossing is.
Om dit jaar de korting op de subsidie te overbruggen, zijn we genoodzaakt om de
abonneekosten te verhogen naar € 12,50. We gaan daarvoor natuurlijk wel een mooie
expositie opzetten en in november krijgt u zeker weer een interessante Otterplaat.
3. Brandweerspuit
De brandweer heeft onze oude brandweerspuit geleend
voor een manifestatie. Tijdens het gebruik kwamen de
spuitgasten erachter dat de bedieningsstokken niet goed
meer functioneerden. Oud-commandant Berrie
Sprenkeling heeft ze persoonlijk aangepast en
gerepareerd. Hij kwam er ook achter dat de slangen
uitgedroogd waren. Niet zo gek, want zo vaak worden ze
niet meer gebruikt. Hij gaat ze voor ons vervangen zodat de brandweerspuit weer goed
kan functioneren. Voor de echte liefhebbers: de brandweerspuit staat gedurende de
reparatie in de showroom van garage Hoogenboom in Noord-Scharwoude.
4. Nieuwe spulletjes
We hebben weer leuke nieuwe spulletjes aangeboden
gekregen. Van Thea de Bree twee mooie stoeltjes en een
oude schooltas, die zeker 100 jaar oud zijn en die ze geërfd
heeft van een paar oudtantes uit de vorige eeuw. Ze kon
ons niet zeggen wie T.Balder was, wiens naam op de
schooltas staat geschilderd.
Een interessant voorwerp is ook de bus brandblusser (zie
foto op blz 1) van NV Numan’s blikfabrieken uit
Amsterdam, geschonken door onze nieuwe overburen aan de Dorpsstraat.
5. Bruiloft
Met enige regelmaat wordt de bruiloftszaal van ’t Regthuis gebruikt voor een trouwplechtigheid. Zo ook op 10 januari j.l. Een wat merkwaardig bruidspaar in gezelschap van
kennelijk een ambtenaar en diverse andere personen meldde zich, de vliegende storm
trotserend, om 14:00 uur bij de trappen van ’t Regthuis. Ze werden uitgebreid op de foto
gezet, waarbij de bruid zich achteraf wel zal afvragen waar ze eigenlijk “ja” tegen gezegd
heeft. Enfin, de toneelgroep Metamorfose was geheel verantwoordelijk voor deze
prevoorstelling, die ongetwijfeld een zeer aansprekend vervolg zal krijgen in hun
uitvoeringen begin maart a.s. in Celavie te Oudkarspel. Voor meer informatie kijk op de
website van ToerismeLangedijk.nl.

6. Foto Jan de Wit
Wie heeft herkenning aan bijgevoegde groepsfoto? De foto is aangeleverd door Jan de
Wit uit Noord-Scharwoude. Hij had hem van Jan Beenken gekregen. Die had hem verteld
dat het een
groep jonge
mannen was,
die voor de
dienst waren
uitgeloot. Ze
hebben
allemaal een
wit briefje op
hun pet. De
vader van Jan
de Wit is de
middelste van
de onderste
drie, en woonde
destijds op de
Dorpsstraat 915
Oudkarspel. De
foto dateert van
ca 1925.
In Otterplaat van 2001 heeft eerder een foto over Lotelingen gestaan (blz18). Jeroen
Tromp uit Castricum had daarvoor een foto aangeleverd.
7. Reactie lezers
Henk Appel uit Oudorp heeft gereageerd op onze vraag over het oude westfriese en
vroeger zeer populaire kaartspel Quadrille ofwel Ketrielesen. Hij speelt het nog altijd. Een
van onze bestuursleden wil dit graag eens bijwonen.

