Jaarverslag
Stichting Langedijker Verleden over het seizoen oktober 2018 t/m oktober 2019.
Bestuur
Het bestuur bestaat per 1 juli 2019 uit:
Voorzitter:
Hans de Graaf
Secretaris:
Dick Zuiderbaan
Penningmeester:
Tanja Ursem-Kuiper
Bestuurslid:
Ida Tauber-de Waard
Bestuurslid:
Arie Kaan
Bestuurslid:
Frans Tromp
Bestuurslid:
Piet van Kleef
Bestuurslid:
Maarten Koning
Bestuurslid:
Monique van Hout
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur acht keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.
Het dagelijks bestuur vergaderde niet apart.
Het Regthuis
In het seizoen 2018/2019 hebben veel geïnteresseerden Het Regthuis bezocht. De belangstelling
voor het fraai gerestaureerde Regthuis, de expositie “Bruggen en Paden” en de diverse films uit
vroegere tijden werden zeer op prijs gesteld.
Daarnaast hebben families, verenigingen en bedrijven ter gelegenheid van een verjaardag, reünie of
excursie een bezoek aan Het Regthuis gebracht waar dan met behulp van een gids een rondleiding
‘op maat’ werd verzorgd. Ook werden er in combinatie met Het Behouden Huis arrangementen
geboekt waarnaast een bezoek aan Het Regthuis ook een koffietafel, een vaartocht, lunch of een
diner was verbonden.
Het Regthuis was in het seizoen 2018-2019 alle zondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Buiten
de reguliere openingstijd hebben, op afspraak, groepen en verenigingen een bezoek aan Het
Regthuis gebracht waar altijd één of meerdere gidsen de belangstellenden rondleidde. Afspraken
voor groepen of een bezoek door de week werden gemaakt via info@behoudenhuisoudkarspel.nl,
info@langedijkerverleden.nl of via telefoonnummer 0226-753063.
In de fraai gerestaureerde raadszaal hebben dit seizoen vele bruidsparen hun Ja-woord gegeven.
Jaarvergadering / Donateursavond
Op 2 november 2018 hield Langedijker Verleden haar jaarlijkse donateursavond, tevens
jaarvergadering. Zoals gewend werden voor deze avond alle donateurs uitgenodigd en de opkomst
in `Celavie` aan de Dorpsstaat in Oudkarspel was dan ook weer enorm.
Het jaarverslag van de secretaris werd vastgesteld en burgemeester Leontien Kompier schonk de
eerste ambtsketen van de gemeente Langedijk (dus vanaf 1941) aan Stichting Langedijker Verleden.
Na de jaarvergadering werd de avond geopend door een boeiende presentatie van Arie Kaan over
het kroosprobleem in de gemeente Langedijk. Daarna vertoonde Piet van Kleef de film “Van
Molentocht tot Stadshart”. Een film over twee tuinders uit Heerhugowaard ´t Kruis die met hun
schuit de kool naar de Broekerveiling brachten. Vervolgens gaf Evert van der Plas een interessante
presentatie over het vervoer in Langedijk van voor de verkaveling.
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Omdat de donateursavond samen viel met andere attracties in Langedijk konden veel donateurs de
avond niet bezoeken. Daarom werd besloten om op 18 januari 2019 een extra donateursavond te
verzorgen in Het Behouden Huis. De belangstelling voor deze avond was zo groot dat we extra
stoelen moesten neerzetten om iedereen een zitplaats te kunnen geven.
1000e Donateur
Op zondagmiddag 2 december 2019 brachten Trijntje en Bert de Waal een bezoek aan Het Regthuis
in Oudkarspel waar ze besloten om donateur te worden. Zij waren daarmee de duizendste donateur.
Met een groei van ca. 930 eind 2018 naar 1030 nu laat het aantal donateurs van Stichting Langedijker
Verleden een fraaie toename zien.
De Otterplaat
Deze jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is niet meer weg te denken en als alles
goed gegaan is heeft u de 25e 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 2020 (€ 12,50) gelijk
gebleven aan die van 2019.
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 2018) en de nieuwsbrieven (1 t/m 16) 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 Zeeman Reclamegroep BV (voorheen
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 Piet
van Kleef. Hij kan dan in overleg met u de film(s) laten digitaliseren.
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Nieuwsbrief
In het seizoen 2018-2019 werden 3 nieuwsbrieven 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.
Rabobank Clubkas Campagne
De deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne heeft een prima resultaat opgeleverd. Hart van
Oudkarspel, waarvan Langedijker Verleden een onderdeel van is, heeft € 1520,00 uitgekeerd
gekregen. Iedereen die op Hart van Oudkarspel heeft gestemd, heel hartelijk bedankt.
Activiteiten
Ook dit seizoen was Stichting Langedijker Verleden met haar foto-kraam aanwezig op markten en
festiviteiten wat altijd veel belangstellenden trekt. Op de BSO Wiplala (kinderopvang) naast De
Duizend Eilanden school in Noord-Scharwoude hebben Monique van Hout en Piet van Kleef een
presentatie verzorgt over de geschiedenis van Langedijk aan de kinderen tijdens de opvang. Het was
verassend hoeveel kinderen al geleerd hadden van ouders en opa’s en oma’s hoe het er in Langedijk
voeger toeging. Arie Kaan heeft in Het Regthuis een interessante lezing verzorgd over De Spaanse
Griep in Langedijk.
Schenkingen
Stichting COOG (Coördinatie Onderzoek Oud-Geestmerambacht), die als doel had het beschrijven
van de kadastrale geschiedenis van het Geestmerambacht, is gestopt. Ze heeft in haar bestaan 7
prachtig gedrukte boeken met kaarten en harde kaft uitgebracht, één voor elk dorp in het
Geestmerambacht. De laatste over Zuid-Scharwoude verscheen in 2016. Daarmee had Stichting
COOG haar doel bereikt en haar taak volbracht. In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van de
Stichting besloten om de Stichting op te heffen en de resterende gelden in kas te verdelen over de
historische stichtingen en verenigingen binnen het gebied van het vroegere Geestmerambacht.
Naast deze schenking heeft Stichting Langedijker Verleden ook een aantal van de COOG-boeken van
Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude ontvangen. Deze zijn voor € 15,00 te koop in Het Regthuis.
Andere schenkingen zijn een ‘papegaai’ voor in de bedstee, een oud glazen drinkrietje, posters en
artikelen uit de jaren '70 over de strijd voor het behoud van het Oosterdelgebied. Een houten
zaadschop die bij zaadleveranciers gebruikt werd om zaden te mengen. Twee formulieren, 1 uit 1928
en 1 uit 1930 van de Brandwaarborg. Dirk Barten kwam met een aanvulling op zijn boek en een
formulier uit 1945 van de Oranje-jeugdavond. Papieren over de politieke historie van Langedijk.
Albums met foto’s, ansichtkaarten en dia’s. Een ‘kappendoos’, bestemd voor de Westfriese kap die al
eerder aan ons was geschonken en een fotolijst uit 1932 met portretten van het bestuur en ondernemers
van de smederijen in de gemeente Langedijk en omstreken.
De gemeente Langedijk heeft ons diverse historische voorwerpen geschonken, waaronder: een groot
wandtapijt tijdens het negen eeuwen feest gemaakt door de handwerkclub (inclusief een bordje met de
namen van de handwerksters), een maquette van de Gasfabriek in Noord-Scharwoude die van 1909 tot
1951 voor de gasvoorziening in Langedijk zorgde, aquarellen en schilderijen van Grada Bouwman, een
schilderij van de O.L.V toren te Amersfoort met namen en een dankbetuiging voor de opvang van
Amersfoorters tijdens de 2e Wereldoorlog, verschillende herdenkings- en sierborden en een bekken met
houten hamer.
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Erg blij zijn we ook dat we de dia’s van Ida Tauber, Nico Rootjes en Gerard Langedijk mochten
scannen.
We danken alle schenkers voor hun bijdrage.
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
voor de werkgroepen:
Beeldarchief (foto’s en gescande documenten)
De stichting beschikt over enkele duizenden historische foto’s, w.o. foto’s uit familie-archieven. Ook
zijn de foto’s die indertijd door de gemeente zijn verzameld in de collectie opgenomen. Maar ook
foto’s van gisteren zijn historie. Daarom verzamelt de stichting ook foto’s van het recente verleden
om zodoende voor de toekomst een fraai fotoarchief te kunnen blijven bieden.
Al enige tijd zijn wij druk bezig om alle foto’s te digitaliseren en te archiveren.
Films
De stichting heeft een flink aantal oude films over Langedijk in bezit. Deze worden getoond op
donateursavonden en tijdens de dagen, dat de expositie bezocht kan worden. Via ons kunnen oude
super-8 films met korting gedigitaliseerd worden bij de firma Vidvd.
Kleding en voorwerpen
Ook beschikt de Stichting over veel voorwerpen en kleding uit grootmoeders tijd. Deze collecties,
hoewel niet direct specifiek voor Langedijk, worden met name gebruikt ter ondersteuning van de
jaarlijkse exposities.
Public Relations en Voorlichting, kortweg werkgroep PR genoemd, houdt zich bezig met activiteiten
die er op gericht zijn de bewustwording te vergroten van het rijke historische verleden. Het is toch
zoveel leuker als je in de wijk “Mayersloot” woont en je weet hoe het er vroeger uitzag rondom de
Mayersloot? Of als je weet wie Dr. Manjoero was als je door het Dr. Manjoeroplantsoen fietst?
De werkgroep maakt hiertoe folders, staat twee keer per jaar op de vrijmarkten in Broek op
Langedijk en Oudkarspel en organiseert speciale excursies in Het Regthuis voor schoolklassen.
Informatieverwerking, deze werkgroep vergaart zoveel mogelijk kennis over de geschiedenis van
Langedijk en omgeving. Dit doet ze door (oudere) Langedijkers te benaderen voor informatie, foto’s,
ansichtkaarten en/of films. Ook proberen zij de verhalen te achterhalen van (oudere) Langedijkers en
hen er toe te brengen dit mondeling door te geven of op te schrijven.
Heeft u interesse in een van deze werkgroepen en/of wilt u graag als vrijwilliger aan deze activiteiten
deelnemen, neem dan even contact op met het info@langedijkerverleden.nl of 0226-313722
Wij bedanken hierbij alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en hopen u spoedig in
Het Regthuis te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur van Stichting Langedijker Verleden,
Dick Zuiderbaan, secretaris.
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