
 

 

                                       
 
                                                         Jaarverslag 
                            van Stichting Langedijker Verleden en museum het Regthuis 
                                       over het seizoen 2014 t/m september 2015 

 
Bestuur   
Door omstandigheden heeft Ria Put haar bestuursfunctie per 1 juli 2015 beëindigd. Ria blijft als 
vrijwilligster verbonden met het Langedijker Verleden.  
Ria was sinds 1992 bestuurslid. We zijn Ria veel dank verschuldigd voor al wat zij voor Langedijker 
Verleden heeft gedaan. De vacature die hier door is ontstaan is ingevuld door Arie Kaan.  
 

Het bestuur bestaat per 1 juli 2015 uit: 
Voorzitter:   Hans de Graaf 
Secretaris:         Dick Zuiderbaan 
Penningmeester:  Tanja Ursem-Kuiper 
Bestuurslid:   Ida Tauber-de Waard 
Bestuurslid:   Jan Marsman 
Bestuurslid:   Jaap Plakman 

Bestuurslid:   Piet van Kleef 
Bestuurslid:   Frans Tromp 
Bestuurslid:    Arie Kaan 
 
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur zeven keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.                  
Het dagelijks bestuur vergaderde niet apart. 

Verschillende bestuursleden traden op als vertegenwoordiger van de stichting in de verschillende 
regionale overlegstructuren zoals: 

-   Platform voor Cultuurhistorie & toerisme in Langedijk; 
-   De samenwerkende kleine musea in Langedijk; 
-   Regionaal museumoverleg (provincie); 
-   Regionaal Archief Alkmaar; 
-   Cultuur compagnie Noord-Holland; 

-   Federatie van musea in Noord-Holland; 
-   Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”; 
-   Stichting Toerisme Promotie Langedijk (STPL); 
-   Bibliotheek Langedijk; 
-   Langedijk Waterrijk. 
 
Vrijwilligers 

Zonder een vaste groep vrijwilligers kunnen wij museum het Regthuis gedurende het seizoen niet 
wekelijks open houden. Volgens rooster waren er, naast één of twee bestuursleden, minimaal twee 
vrijwilligers aanwezig. Wij danken daarom hartelijk: Will Boots, Wim Bruyn, Margriet Bullooper, 

Jacob Greeuw, Siem Groot, Arie Kaan, Janny Meinsma-Huisman, Tiny van Meurs, Janny Oudendijk, 
Wijb en Aat Ouweltjes, Gerda Plakman, Evert en Guus van der Plas, Ben Rijkes. Peter Bruyn en 
Herman Veltum. 

 
Donateurs                                                                                                                                                
Gedurende het seizoen 2014-2015 is het aantal donateurs gestegen van 861 naar 900. Gelukkig zijn 
er ook steeds meer jongeren die zich aangetrokken voelen tot de historie van hun dorp of gemeente.  
 
Jaarvergadering / Donateursavond 
Op 9 november 2014 hield Langedijker Verleden haar jaarlijkse donateursavond, tevens jaar-

vergadering. Zoals gewend werden voor deze avond alle donateurs uitgenodigd. Dit resulteerde 
opnieuw in een tjokvol ‘Celavie’ in Oudkarspel.  
Het jaarverslag werd vastgesteld en de penningmeester (Tanja Ursem-Kuiper) werd gedechargeerd 
door de kascommissie die bestond uit mevrouw Ria Bouma en de heer Rob Eecen. 
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Per 1 januari 2015 zijn we in verband met de omzetbelasting gestart met een nieuwe boekhouding.  
Hierdoor zijn we ook vanaf 1 januari 2015 gaan werken met kalenderjaren. De kascommissie 
bestaande uit mevrouw Ria Bouma en de heer Gerrit Smit worden daarom in januari 2016 

uitgenodigd om de inkomsten en uitgaven over 2015 te controleren. Als reserve heeft de heer Wim 
Looze zich aangemeld.   
Na de vaste onderwerpen die kenmerkend zijn voor de jaarvergadering werd er door Evert van der 
Plas gestart met de presentatie van foto’s over het ‘oude’ Langedijk vanaf ± 1920 tot aan de 
ruilverkaveling. Aan de hand van de afbeeldingen werd Langedijk vanaf Oudkarspel tot aan Broek op 
Langedijk doorlopen. Het gaf een duidelijk beeld van hoe het er in die jaren in Langedijk heeft 
uitgezien. Gezien de vele reacties vanuit de zaal was het een zeer geslaagde avond. 

 
Tentoonstelling in museum het Regthuis 
In 2014 hadden wij een tentoonstelling met de titel: ‘Hoog water, droge voeten’. Een tentoonstelling 
die 589 bezoekers heeft gehad.  
De tentoonstelling van het seizoen 2015 was getiteld ‘Langedijk bevrijd’. De tentoonstelling ging 
over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Langedijk vlak voor en na de bevrijding. Aan de orde 
kwamen de bevrijdingsfeesten, de opening van het oorlogsmonument, de voedselvoorziening, de 

bonnen en de terugkeer van burgemeester Schelhaas. Ook werd aandacht gegeven aan de opvang 
van kinderen uit de grote steden tijdens de hongerwinter van 1944-1945 en de rol hierbij van de 
firma’s Hart en Eecen. 
Gedurende dit seizoen hebben wij 548 bezoekers mogen ontvangen.  
 
Nationaal Museumweekend  

Dit jaar deden we voor de 20e keer mee aan het Nationaal Museumweekend op 18 en 19 april 2015. 
Over beide dagen maakten in totaal 90 bezoekers dankbaar gebruik van de gratis toegang tot het 

museum. 
 
De Langedijker(zomer)dagen 
Tijdens de Langedijker(zomer)dagen, in juli en augustus, was het Regthuis dit jaar op de 
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend. Ondanks dat via de websites van 

toerismelangedijk.nl, lieflangedijk.nl en regionale kranten de Langedijker(zomer)dagen werden 
gepromoot viel de opkomst dit jaar tegen. Slechts 23 personen hebben deelgenomen aan de 
fietstocht. Voor 2016 wordt gekeken naar een andere opzet.  
  
Open monumentendag 
Op 12 en 13 september 2015 deden wij traditie getrouw mee aan de open monumentendag.  
Het thema was dit jaar ‘Kunst & Ambacht’. 95 Bezoekers hebben op de open monumentendag                  

het Regthuis bezocht.        
 
De Otterplaat  

De jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is inmiddels niet meer weg te denken en 
beleefde al weer haar 20e editie. De ‘Otterplaat’ wordt door meerdere tekstschrijvers geschreven, 
samengesteld door de werkgroep ‘Otterplaat’ en gedrukt door drukkerij Gerja uit Waarland. Dit alles 

onder de deskundige leiding van Arie Kaan. De oplage bedroeg 1200 exemplaren.  
De reacties waren weer lovend; altijd leuk om reacties te krijgen en bij de ‘Otterplaat’ is dat gelukkig 
nooit een negatieve. De donatie hebben we moeten verhogen van € 10,00 naar € 12,50. De losse  
verkoopprijs van de ‘Otterplaat’ is voor 2015 gelijk gebleven aan die van 2014. 
Mocht u nog leuk onderwerp of een mooi verhaal weten over Langedijk of over Langedijkers laat het 
ons weten. Wij nemen dan contact met u op en zullen u helpen met het op papier zetten hiervan.  
 

Website 
De website www.langedijkerverleden.nl bestaat al weer 9 jaar en wordt veelvuldig bekeken; dit 
verslagjaar door in totaal 3385 bezoekers.  
Het beeldarchief is rechtstreeks te benaderen via het adres www.pbase.com/langedijk, maar ook via 

een link op onze website www.langedijkerverleden.nl.  
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Het beeldarchief op de website bestaat tot dusverre uit foto’s uit het ‘Gemeentearchief’, de foto’s van 
de ‘Fotoherkenning zomer 1967’ en de gescande afbeeldingen van ‘Ansichtkaarten’ uit eigen 
bronnen. In dit verslagjaar werd het beeldarchief ruim 200.000 keer bezocht.                                                            

De serie foto’s die in 1967 van de gehele gemeente Langedijk zijn genomen wordt zodanig 
gepresenteerd dat men de gemeente, anno 1967, als het ware van noord naar zuid doorloopt. Dit 
vergemakkelijkt het zoeken naar een bepaald adres of woning.  
De digitale versies van de ‘Otterplaat’ van 1995 t/m 2014 kunnen eveneens op de website bekeken 
worden. 
Regelmatig wordt het secretariaat benaderd met de vraag of de getoonde foto’s ook besteld kunnen 
worden. Dan kan. Veel mensen hebben wij al gelukkig kunnen maken met een afdruk van een foto 

of een foto per e-mail.   
 
Films 
De videofilms van de dorpen Oudkarspel, Noord-, en Zuid-Scharwoude zijn gedigitaliseerd en op 
DVD verkrijgbaar bij het Langedijker Verleden. Wilt u een DVD of meerdere DVD’s bestellen dan kan 
dat bij Jan Marsman, onze film- en DVD-coördinator (0226-315844 of j.marsman@multiweb.nl). 
 

Als u nog oude super-8 of videofilms over Langedijk heeft en u kent daar een bepaalde historische 
waarde aan neem dan eens contact op met Langedijker Verleden. Wij kunnen deze films laten 
digitaliseren zodat u ze thuis op uw PC of DVD kunt bekijken. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als wij 
er dan ook een kopie van mogen maken. 
 
Nieuwsbrief 

In 2015 is vier keer onze nieuwsbrief naar een groot aantal donateurs per e-mail verstuurd. Het 
streven is om dit elk jaar te doen. Daar hebben wij wel uw actuele e-mailadres voor nodig. Heeft u 

geen nieuwsbrief ontvangen geef dan uw e-mailadres even door aan het secretariaat 
info@langedijkerverleden.nl. Dan plaatsen wij u op de mailinglijst. 
 
Activiteiten 
Langedijker Verleden was dit seizoen op verschillende evenementen en markten om onze stichting 

onder de aandacht te brengen. We waren o.a. aanwezig op de: 
- Vrijmarkt in Broek op Langedijk;   
- Streekmark op het terrein van Wijndomein de Koen; 
- Burendag in Het Behouden Huis;                                                                                                                    
- Kunst- Antiek en Curiosamarkt in Oudkarspel. 
Door het ‘laten zien’ van foto’s en Otterplaten hebben veel nieuwe donateurs zich aangemeld. 
 

In samenwerking met het Huis van Verleden heeft Langedijker Verleden een lesprogramma 
samengesteld over de fabrieken die vroeger in Langedijk aanwezig waren.  
262 Leerlingen van de basisscholen De Wijde Veert, J.D. van Arkelschool en de Barnewielschool 

hebben het programma in het Regthuis gevolgd.  
 
Voor de ouderen in Langedijk zijn er aan de hand van films en foto’s diverse presentaties in de 

Overbrugging en het Kloosterhof verzorgd.  
 
Toekomst van museum het Regthuis 
De gemeente is eigenaar van het gebouw en wil er van af. Op 20 november 2015 vindt in                    
het Regthuis hierdoor de laatste huwelijksvoltrekking plaats en per 31 december wordt de 
huurovereenkomst van het Regthuis met de gemeente opgezegd. Stichting Langedijker Verleden 
heeft het Regthuis aangeboden gekregen voor een maatschappelijke aankoopprijs. De Stichting 

staat voor een moeilijke beslissing. Niet alleen vanwege de vraagprijs maar ook gezien de gebreken 
aan het ruim tweehonderd jaar oude gebouw. Monumentenwacht en een onafhankelijk 
bouwadviesbureau hebben deze gebreken geïnventariseerd. Met de restauratie zijn grote bedragen 
gemoeid. Er is interesse voor sponsoring, maar het is de vraag of dit voldoende is. 
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Naar aanleiding van de positieve reacties die wij op 1 oktober 2015 tijdens de extra donateursavond 
hebben gekregen heeft het bestuur besloten om nogmaals de mogelijkheden tot aankoop door onze 
stichting te onderzoeken. Daar de onderhandelingen met de gemeente nog lopen is op dit moment 

nog niet bekend hoe de toekomst van het Regthuis er uit ziet. 
                                                                  
Inventarisatie 
Ook gedurende 2014-2015 is verder gegaan met het inventariseren van alle historische voorwerpen, 
curiosa en documenten. Dit werk houdt echter nooit op. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die ons 
spullen en materialen komen brengen. Niet alles past in de collectie, maar toch zijn wij blij met 
iedere aanbieding.                                 

 
Alle gulle gevers: hartelijk dank! 
 
Resumerend kunnen we stellen dat het seizoen 2014-2015 succesvol is geweest. Naast het bezoek, 
op de vastgestelde openingstijden, aan de tentoonstelling ‘Langedijk bevrijd’ maakte ook dit jaar 
veel groepen een afspraak voor een bezoek aan het Regthuis. Het ging hierbij om familiebezoeken 
(reünies), bedrijfsuitjes, club- en verenigingsbezoeken. 

 
Wij danken alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en hopen u zo spoedig mogelijk 
uitsluitsel te kunnen geven over de toekomst van het Regthuis.  
Ondanks de onzekerheid waarin we nu verkeren zijn we vol goede moed aan het nieuw seizoen 
2015-2016 begonnen.  
 

Vanzelfsprekend hopen wij u dan weer te zien. 
 

 
 
Namens het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden, 
 
Dick Zuiderbaan, 

secretaris.                                            
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