Jaarverslag
van Stichting Langedijker Verleden en museum het Regthuis
over het seizoen 2015 t/m september 2016
In memoriam
Jan Wijn
Op 22 juni 2016 is een van de oprichters, oud-voorzitter en erelid van de Stichting Langedijker
Verleden, Jan Wijn op 89 jarige leeftijd overleden. Jan was in 1980 samen met Jan IJff en Cor
Oudendijk een van de oprichters van Verborgen Verleden, dit was de voorganger van de Stichting
Langedijker Verleden. We zijn heel dankbaar voor het vele werk dat Jan in onze Stichting heeft
gestoken en herinneren hem als een aimabel, wijs en uiterst betrokken man met veel kennis van de
geschiedenis van Langedijk.
Bestuur
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur tien keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.
Het dagelijks bestuur vergaderde niet apart.
Een aantal bestuursleden traden op als vertegenwoordiger van de stichting in verschillende
overlegstructuren zoals:
- Platform voor Cultuurhistorie & toerisme in Langedijk;
- Regionaal museumoverleg (provincie);
- Regionaal Archief Alkmaar;
- Federatie van musea in Noord-Holland;
- Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”;
- Stichting Toerisme Promotie Langedijk (STPL);
- Bibliotheek Langedijk;
- Gemeente Langedijk: Langedijk ontwikkelt met water.
Museum het Regthuis
Naar aanleiding van de extra donateursavond op 1 oktober 2015 heeft Hart van Oudkarspel
aangeboden om de mogelijkheden te onderzoeken om het Regthuis, inclusief de exploitatie, onder
te brengen in Stichting Hart van Oudkarspel. Op 12 oktober 2015 heeft Langedijker Verleden dit met
Hart van Oudkarspel besproken. Hart van Oudkarspel wil de verantwoordelijkheid op zich nemen
voor het behoud en voortbestaan van het Regthuis, haar museum en de werkzaamheden van
Langedijker Verleden. Hart van Oudkarspel koopt via Langedijker Verleden het Regthuis van de
gemeente Langedijk. Zij gaat het renoveren, beheren en exploiteren.
Langedijker Verleden wordt net als Het Behouden Huis een onderdeel van Hart van Oudkarspel.
Hart van Oudkarspel heeft met Het Behouden Huis bewezen dat zij met al haar vrijwilligers tot grote
daden in staat is en dat zij het Regthuis exploitabel kunnen maken. Voor Langedijker Verleden is dit
een ideale oplossing zodat wij ons werk in de huidige vorm kunnen voortzetten.
Hans de Graaf en Dick Zuiderbaan nemen namens Langedijker Verleden plaats in het bestuur van
Hart van Oudkarspel.
Na een aantal intensieve gesprekken met de gemeente Langedijk zijn we er op 17 december 2015
uitgekomen. Stichting Hart van Oudkarspel koopt het Regthuis voor € 85.000 (kosten koper).
Op 22 januari 2016 is er bij alle donateurs van Langedijker Verleden een brief bezorgd met de vraag
om ons financieel te ondersteunen om het aankoopbedrag en de naar schatting € 200.000 reparatieen renovatiekosten te kunnen voldoen. Inmiddels is € 170.000 bijeengebracht. Een prachtig
resultaat dat aangeeft dat wij samen als inwoners van Langedijk tot veel in staat zijn. Alle gulle
gevers hartelijk dank hiervoor. Ook hebben acht vrijwilligers zich spontaan aangemeld om te helpen
bij de renovatie werkzaamheden.
Op 21 juni 2016 zou de koopovereenkomst worden ondertekend. Eind mei 2016 heeft de gemeente
echter de verkoopvoorwaarden gewijzigd. Bij bestudering van het gewijzigde artikel werd al snel
duidelijk dat het bestuur van Hart van Oudkarspel hier niet akkoord mee kon gaan. Hierdoor is de
ondertekening tot tweemaal toe uitgesteld. In de laatste week van augustus is de koopovereenkomst
zodanig aangepast, dat zowel Stichting Hart van Oudkarspel als de gemeente hiermee akkoord kon
gaan. Wij wachten nu op de uitnodiging van de gemeente om de koopovereenkomst te
ondertekenen.
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Jaarvergadering / Donateursavond
Op 13 november 2015 hield Langedijker Verleden haar jaarlijkse donateursavond, tevens
jaarvergadering. Zoals gewend werden voor deze avond alle donateurs uitgenodigd. Het jaarverslag
van de secretaris werd vastgesteld. Het financieëlverslag en het verslag van de kascommissie zijn
opgeschoven naar januari 2016. Dit in verband met de aanpassing van de Btw-verplichtingen, die
voor dit jaar zijn opgelegd. 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 begon Evert van der Plas aan zijn presentatie over Bruggen en Paden van het
‘oude’ Langedijk. Aan de hand van foto’s werd Langedijk vanaf Oudkarspel tot aan Broek op
Langedijk doorlopen. De meeste paden zijn er nog, veel bruggen niet meer. De meeste aanwezigen
kennen ze nog wel. Evert wist ze vaak met een leuke vertelling of anekdote weer in herinnering te
brengen. Gezien de vele reacties vanuit de zaal was het een zeer geslaagde avond.
Op 10 februari 2016 is de kascommissie bestaande uit Ria Bouma en Gerrit Smit 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 2015-2016 is het aantal donateurs constant gebleven. Momenteel staan 900
donateurs ingeschreven.
Tentoonstelling in museum het Regthuis
Vanwege de aankoop van het Regthuis en de daarbij geplande renovatie werkzaamheden heeft het
bestuur van Langedijker Verleden besloten om in 2016 geen tentoonstelling te houden. In overleg
met Hart van Oudkarspel zijn alle spullen uit de trouwzaal, het archief, de tentoonstellingszolder en
het brandweerboetje verwijderd. Na ondertekening van de koopovereenkomst kan dan direct met de
werkzaamheden worden begonnen. De meeste spullen konden we kwijt op de zolder van Het
Behouden Huis. De grote en zwaardere spullen mochten we opslaan bij Piet Veldman en Ben Rijkes.
Het Regthuis hebben we dit seizoen hierdoor moeten sluiten. Als gevolg hiervan konden we dit jaar
niet meedoen aan het Nationaal museum weekend, de Langedijker(zomer)dagen en de Open
monumentendag.
Vrijwilligers
Omdat het Regthuis dit seizoen gesloten was hebben wij geen beroep op onze vrijwilligers hoeven te
doen. Wij hopen dat zij na de renovatie ons weer met frisse moed willen helpen tijdens de
openingsdagen van het Regthuis.
De Otterplaat
De jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden beleefde al weer haar 21e 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 ook dit jaar 1200 exemplaren.
De reacties waren weer lovend; altijd leuk om reacties te krijgen en bij de ‘Otterplaat’ is dat gelukkig
nooit een negatieve. De losse verkoopprijs (€ 8,50) van de ‘Otterplaat’ is evenals de donatie voor
2016 (€ 12,50) gelijk gebleven aan die van 2015.
Mocht u nog een 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 10 jaar en wordt veelvuldig bekeken. Tijdens
de zomermaanden is de website vernieuwd. Met professionele hulp van Stichting MEO (missie: het
creëren van werkgelegenheid voor onze jongeren) heeft de website een complete
gedaanteverandering ondergaan. De historische uitstraling is gebleven. Zo ook de toegang tot het
fotoarchief, de Otterplaten en de Nieuwsbrieven. Alles heeft een logische plek gekregen en de
website laat zich gemakkelijk zien op pc, laptop en mobiele telefoon.
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Nieuw is ook de facebook account van Langedijker Verleden en de koppeling daarvan met de
website. Wellicht hebt u de website of facebook account al gezien en is het u opgevallen. We zijn
best wel nieuwsgierig wat u ervan vindt. Laat het ons weten, we staan open voor elke verbetering.
Foto’s
Regelmatig wordt het secretariaat benaderd met de vraag of de foto’s op de website ook besteld
kunnen worden. Dan kan. Leden van Stichting Langedijker Verleden betalen € 3,00 inclusief BTW en
niet leden betalen € 6,00 inclusief BTW voor een digitale foto. Wij leveren de digitale versie van de
foto, in goede kwaliteit, op het opgegeven emailadres of op een USB-stick. Willen de kopers de foto
op fotopapier, of op een kunststof achtergrond dan kunnen zij zelf met hun USB-stick naar
bijvoorbeeld de Drukkerette in Noord-Scharwoude gaan om het in elk gewenst formaat af te laten
drukken. De drukkosten op fotopapier of op een kunststof achtergrond komen voor de rekening van
de koper. Wij leveren alleen de digitale versie.
Bij bestelling graag naam, adres, telefoonnummer en het emailadres doorgeven. Ook hanteren wij
de regel dat er vooruit betaald dient te worden.
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. Daarin
willen wij u op de hoogte brengen van nieuwtjes en wetenswaardigheden over de historie van
Langedijk en het Regthuis. De nieuwsbrief verschijnt niet op papier maar wordt uitsluitend per email
aan de belangstellende donateurs toegezonden. Wilt u zich ook verzekeren van directe toezending
dan hebben wij daar wel u actuele-mailadres voor nodig. U kunt 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.
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:
- Midzomerfair op het terrein van speelpark De Swaan
- Kunst- Antiek en Curiosamarkt in Oudkarspel.
- Streekmark op het terrein van Wijndomein de Koen;
Door het ‘laten zien’ van foto’s van voor de verkaveling en onze Otterplaten hebben veel nieuwe
donateurs zich aangemeld.
Samenvattend kunnen we stellen dat het seizoen 2015-2016 een spannend en onzeker seizoen is
geweest. Gelukkig kunnen wij als Langedijker Verleden door medewerking van Hart van Oudkarspel
het Regthuis als thuishaven blijven gebruiken.
Ondanks de enorme hoeveelheid werk die we nog moeten verzetten om het Regthuis in volle glorie
te renoveren zijn we vol goede moed aan het nieuw seizoen 2016-2017 begonnen.
Wij danken alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en hopen u zo spoedig mogelijk te
kunnen ontmoeten in het gerenoveerde Regthuis.
Namens het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden,
Dick Zuiderbaan, secretaris.
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