
 

 

 
                                                        Jaarverslag  
            Stichting Langedijker Verleden over het seizoen oktober 2016 t/m oktober 2017 
 

Bestuur 
Wegens andere verplichtingen heeft Jan Marman zijn bestuursfunctie per 1 mei 2017 beëindigd. 
Jan blijft wel als redactielid aan de ‘Otterplaat’ verbonden en zal ook de marktkraam op de markten 
blijven bemannen. We bedanken Jan voor al het werk dat hij voor Langedijker Verleden heeft 
verricht. De vacature die hierdoor is ontstaan is nog niet ingevuld. Mocht u belangstelling hebben 
voor een bestuursfunctie laat het ons dan even weten dan kunnen wij u hier meer over vertellen. 

Gedurende dit seizoen kwam het bestuur negen maal bij elkaar voor een bestuursvergadering.  

 
Het Regthuis 
Zoals u niet ontgaan kan zijn is het hernieuwde Regthuis op 14 oktober 2017 feestelijk geopend. 
Stichting Langedijker Verleden heeft dankzij Stichting Hart van Oudkarspel weer een thuishonk 
waar we erg blij mee zijn. Gelijktijdig is de tentoonstelling over ‘Bruggen en Paden’ in Langedijk 
geopend. De tentoonstelling met foto’s, collages en kaarten van de negentiende en twintigste eeuw 

is elke zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur te bewonderen in Het Regthuis. Er is te zien hoe de 
Dorpsstraat was volgebouwd en hoe er werd uitgeweken naar eilanden die met bruggen en paden 
met elkaar verbonden werden. 
Naast het museum is Het Regthuis een rijksmonument met een aantrekkelijke trouwlocatie 
geworden. Het eerste huwelijk is er al weer voltrokken. Ook biedt de fraai gerestaureerde 
raadszaal volop mogelijkheden voor vergaderingen, familiereünies of andere bijeenkomsten in een 
sfeervolle en authentieke omgeving. 

 
Jaarvergadering / Donateursavond  

Op 10 november 2016 hield Langedijker Verleden haar jaarlijkse donateursavond, tevens 
jaarvergadering. Zoals gewend werden voor deze avond alle donateurs uitgenodigd. Het 
jaarverslag van de secretaris werd vastgesteld en via een PowerPoint-presentatie werd de stand 
van zaken over de samenwerking met Hart van Oudkarspel en de aankoop van Het Regthuis met u 

besproken.  
Na de jaarvergadering hield Henk Kauw aan de hand van een PowerPoint-presentatie een 
interessante uiteenzetting over de veranderde waterhuishouding in het Ambacht van Westfriesland 
het “Geestmer Ambacht”. Zijn presentatie ging over de veranderingen die er ontstonden in verband 
met de kanalisatie in Westfriesland. Zo werd o.a. de ringsloot van Heerhugowaard veranderd in 
een scheepvaartkanaal. Het waterpeil van de Schermerboezem en een deel van de 
Raaksmaatboezem werden gelijk gelegd waardoor de aanwezige strijkmolens en sluizen overbodig 

werden. Hiervoor was wel de bouw van een nieuwe sluis (de Roskamsluis) nodig. 
 
Op 19 april 2017 is de kascommissie bestaande uit Gerrit Smit en Piet Zut bij de penningmeester 
(Tanja Ursem-Kuiper) op bezoek geweest. Aan de hand van dit bezoek stelt de kascommissie voor 

om de penningmeester en het bestuur te dechargeren.  
 
Donateurs  

Gedurende het seizoen 2016-2017 is het aantal donateurs iets gestegen. Momenteel staan 929 
donateurs ingeschreven. 
 
De ‘Otterplaat’ 
Deze jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is niet meer weg te denken en als alles 
goed gegaan is heeft u de 23e uitgave thuis ontvangen. Verschillende donateurs hebben zich 

gemeld met een kant en klaar of nog een verder uit te werken artikel. De redactie is hier erg blij 
mee want zo wordt de ‘Otterplaat’ een blad voor u en ook door u. 
Weet u een interessant onderwerp of heeft u een mooi verhaal over Langedijk of over Langedijkers 
laat het ons weten. Wij nemen contact met u op en kunnen u helpen met het op papier zetten 
hiervan.                                                                  
De losse verkoopprijs (€ 8,50) van de ‘Otterplaat’ is evenals de donatie voor 2017 (€ 12,50) gelijk 

gebleven aan die van 2016.                                                               
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Website en facebook 
Bent u al een beetje gewend geraakt aan onze vernieuwde website? Op de website 
www.langedijkerverleden.nl kunt u ons fotoarchief, de Otterplaten (1995 t/m 2016) en de 
nieuwsbrieven 1 t/m 10 digitaal raadplegen. Alles heeft een logische plek gekregen en de website 
laat zich gemakkelijk zien op uw PC, laptop, tablet of smartphone. Nieuw is ook het facebook 

account van Langedijker Verleden en de koppeling daarvan met de website. 
 
Foto’s 
Regelmatig wordt het secretariaat benaderd met de vraag of de foto’s op de website ook besteld 
kunnen worden. Dat kan. Door de extra werkzaamheden die dat met zich mee brengt zijn we 

genoodzaakt een vergoeding hiervoor te vragen. Donateurs van Langedijker Verleden betalen                      
€ 3,- en niet-donateurs betalen € 6,- voor een digitale foto. Wij leveren de digitale foto in een hoge 

resolutie zodat hij in elk gewenst formaat, bij bijvoorbeeld de Drukkerette in Noord-Scharwoude, 
afgedrukt kan worden. De drukkosten op fotopapier, behang of op een kunststof achtergrond zijn 
voor uw eigen rekening.  
 
Films 
De gedigitaliseerde videofilms van de dorpen Oudkarspel, Noord-, en Zuid-Scharwoude zijn nog op 
DVD leverbaar. Wilt u een DVD of meerdere DVD’s bestellen dan kan dat bij Piet van Kleef, 0226-

314802 of pjm.van.kleef@quicknet.nl. Als u nog oude super-8 of videofilms over Langedijk heeft en 
u kent daar een bepaalde historische of interessante waarde aan neem dan eens contact op met 
Langedijker Verleden.  
 
Nieuwsbrief 
In 2016 is vier keer onze nieuwsbrief naar ruim 300 donateurs per e-mail verstuurd. In de 

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden over de historie van 
Langedijk. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief dan kunt u zich inschrijven via 
www.langedijkerverleden.nl/nieuwsbrieven of u geeft uw e-mailadres even door aan het 
secretariaat info@langedijkerverleden.nl. Dan plaatsen wij u op de malinglijst.  
 
Vrijwilligers/suppoosten 
Op 18 oktober 2017 is er na ruim anderhalf jaar weer een bijenkomst met onze vrijwilligers 

geweest. Janny Meinsma-Huisman heeft gezien haar leeftijd te kennen gegeven dat zij stopt. We 
bedanken Janny voor haar jaren lange inzet als suppoost. Als nieuwe vrijwilliger heeft Frans 
Stufkens zich aangemeld. Er is een nieuw rooster gemaakt en de vrijwilligers staan weer klaar om 
de bezoekers in Het Regthuis te ontvangen en rond te leiden.  
 
Activiteiten 
Langedijker Verleden was dit seizoen op verschillende evenementen en markten aanwezig om onze 

stichting onder de aandacht te brengen. We waren o.a. aanwezig bij:  

- Evenement Cultuurplein naast Winkelcentrum Broekerveiling; 
- Rabobank Sponsorfietstocht; 
- Leuke dingen markt in Oudkarspel; 
- Streekmarkt op het terrein van Wijndomein de Koen. 
We verzorgden presentaties voor de: 

- Barnewielschool: ‘Verschil in leven en wonen van vroeger en nu’; 
- Genealogische Vereniging afdeling Hollands Noorderkwartier: ‘Langedijk van voor de verkaveling’; 
- Sociale winkel, waar bezoekers herinneringen over de gepresenteerde oude foto’s konden  
   schrijven. 
 
Wij bedanken hierbij alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en hopen u spoedig in 
het fraai gerestaureerde Regthuis te mogen ontmoeten.  

 
Namens het bestuur van Stichting Langedijker Verleden,  

Dick Zuiderbaan, secretaris.                                                                    
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