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Vacature
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur negen keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.
Zoals u ziet is het bestuur nog niet compleet. Mocht u belangstelling hebben voor een
bestuursfunctie laat het ons dan even weten dan kunnen wij u hier meer over vertellen.
Het Regthuis
Het is al weer een jaar geleden dat Het Regthuis na de grote renovatie feestelijk heropend werd.
Sinds de heropening hebben meer dan 1200 belangstellenden Het Regthuis en de tentoonstelling
“Bruggen en Paden” bezocht. Daarnaast hebben diverse families ter gelegenheid van een verjaardag
of reünie een bezoek aan Het Regthuis gebracht waar dan met behulp van een gids een rondleiding
‘op maat’ werd verzorgd. Ook bestaat de mogelijkheid om in combinatie met Het Behouden Huis
arrangementen met of zonder een vaartocht te boeken.
Het Regthuis is alle zondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Ook door de week komen, op
afspraak, regelmatig groepen. Afspraken kunnen gemaakt worden via
info@behoudenhuisoudkarspel.nl of via telefoonnummer 0226-753063.
Het is leuk om te horen hoe de mensen hun complimenten uitspreken over de renovatie en hoe ze
met elkaar praten over de expositie “Bruggen en Paden”. Vandaar dat ook besloten is om de
expositie nog een half jaar langer open te houden.
Naast het museum is Het Regthuis een rijksmonument met een aantrekkelijke trouwlocatie en biedt
de fraai gerestaureerde raadszaal volop mogelijkheden voor een trouwerij, vergaderingen,
familiereünies of andere bijeenkomsten in een sfeervolle en authentieke omgeving.
Jaarvergadering / Donateursavond
Op 29 november 2017 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 Anne Oostenveld gaf via een presentatie een inkijk hoe de
renovatie van Het Regthuis tot stand gekomen is.
Na de jaarvergadering hield Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar aan de hand van een
PowerPoint-presentatie een interessante uiteenzetting over de invloed van de Eerste Wereldoorlog
op Langedijk. Aan bod kwamen de dreiging van de oorlog, de internering van buitenlandse militairen
in Alkmaar en later Bergen en de opvang van Belgische vluchtelingen in Alkmaar en wijde omgeving,
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waaronder ook de Langedijker dorpen. De economische nood (alles op de bon) zorgde voor veel
politieke onrust aan het eind van de oorlog. In Langedijk vroeg men zich o.a. af of de kermissen nog
wel konden doorgaan in verband met de 'ernstige tijdsomstandigheden'.
De Otterplaat
Deze jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is niet meer weg te denken en als alles
goed gegaan is heeft u de 24e 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 2019 (€ 12,50) gelijk
gebleven aan die van 2018.
Website en facebook
Heeft u als eens op onze website gekeken? Op de website www.langedijkerverleden.nl kunt u ons
fotoarchief, de Otterplaten (1995 t/m 2017) en de nieuwsbrieven (1 t/m 13) digitaal raadplegen. De
website laat zich gemakkelijk zien op uw PC, laptop, tablet of smartphone. Ook worden we al door
veel belangstellenden gevolgd op facebook.
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, 0226314802 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. Dan kunnen wij in overleg met u de film(s) digitaliseren.
Nieuwsbrief
In het seizoen 2017-2018 is de nieuwsbrief per e-mail naar ruim 300 donateurs verstuurd. Via 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.
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Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank is gestopt met haar fietssponsor actie. Dit jaar is de bank gestart met de Rabobank
Clubkas Campagne. Middels deze campagne kunnen mensen hun favoriete club steunen. Iedereen,
die lid is van de bank, heeft in het voorjaar een kaart ontvangen met een inlogcode. Als ze daarmee
aan de gang gingen konden ze 5 keer een stem geven aan hun favoriete club. Aan 1 club kon een
dubbele stem gegeven worden.
De deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne heeft
een prima resultaat opgeleverd.
Met stemmen 154 stemmen heeft Hart van Oudkarspel,
waarvan Langedijker Verleden een onderdeel van is
€ 995,59 uitgekeerd gekregen.
Iedereen die op Hart van Oudkarspel gestemd heeft, heel
hartelijk bedankt.

Activiteiten
Ook dit jaar was Stichting Langedijker Verleden met haar foto-kraam aanwezig op markten en
festiviteiten zoals het Kofschip jubileum van Nico Vader op zijn Museale scheepswerf bij de sluis, het
cultuurplein bij het winkelcentrum in Broek op Langedijk, de streekmarkt bij het wijndomein de
Koen, de dagmarkt bij Speelpark De Swaan, de leuke dingen markt in Oudkarspel en natuurlijk de
Langedoiker markt.
Voor deze laatste markt zijn extra foto’s van Broek op Langedijk gemaakt. Deze foto’s trokken veel
kijkers. Het was Martin Wagenaar, die opmerkte dat de foto van het pontje bij de Broekerhoek in
spiegelbeeld was afgedrukt.
Bijgaand de juiste afdruk. Precies in
het midden van de foto zie je het
seinhuis dat net ten zuiden van
station Heerhugowaard stond,
eigenlijk aan het einde van het
perron. Hier was ook de aftakking
van het hoofdspoor naar de
Broekerhoek (spoortje van Swager).
Verder zie je wat meer naar links
een kerktoren, dat is de kerktoren
van de NH-kerk aan de Middenweg.
Deze kerktoren staat noordelijker
dan het station en het seinhuis. Het
gebied tussen het station en het
kanaal was toen nog helemaal
onbebouwd.
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Schenkingen
Het Westfries Genootschap ontving vier naïeve
schilderijen. Het Genootschap heeft met de
schenker de afspraak gemaakt er een zelf te houden
en voor de andere drie een goede plek te zoeken.
Een van de schilderijen is van Cornelis de Geus uit
Langedijk, dus dacht het Genootschap aan de
Stichting Langedijker Verleden.
Op 2 september j.l. kwam Jan Smit, voorzitter van
het Westfries Genootschap, met het schilderij langs
in Het Regthuis. Dat trof want Jaap & Gerda
Plakman waren aanwezig om het schilderij in
ontvangst te nemen en Cornelis de Geus is nog
familie van Gerda.

Andere schenkingen:
- fraai tafelkleed voor de tafel in het oudheidskamertje door Cees en Vera de Jong
- twee antieke poppen (ca 1900) door Sija Dekker
- diverse boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Langedijk en West-Friesland
- DVD van Koolsail 2015 door Ronald van Schoorl
- pensioenstuk van het ABP en foto’s van Jacob Slotemaker (gemeenteontvanger en penningmeester)
met zijn vrouw Trijntje Kaas en hun oudste dochter Geertje door Jaap Wiersma.
- bouwtekeningen van diverse historische panden in Langedijk, zoals het warenhuis Kool / Braam,
Concordia, Verburg e.a. door Henk en Lida Kardinaal
- uitgebreide collectie foto- en glasplaat-negatieven van Herman Möller, geschonken door zijn zoon
Karl.
Stichting Langedijker Verleden is zeer verguld met alle schenkingen.
Versterking
Met het verstrijken van het heden, neemt het verleden toe. Stichting Langedijker Verleden wil niet
achterop geraken. Bestuur, suppoosten en vrijwilligers willen graag uitbreiden met nieuwe krachten.
Wat het bestuur doet, kunt u vinden op de website onder Informatie, Werkgroepen. Het
suppoostenteam begeleidt bezoekers elke zondag in Het Regthuis. Dus als lezers interesse hiervoor
hebben en het leuk vinden om actief te worden, stuur een e-mailtje of bel naar secretaris Dick
Zuiderbaan (info@langedijkerverleden.nl, tel 0226-313722)
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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