Oudkarspel, april 2021.
Geachte donateur,
Door de beperkingen ten gevolge van het Covid-19 virus hebben er in 2020 en in het
eerste kwartaal van 2021 weinig activiteiten plaatsgevonden.
Het Regthuis is in 2020 beperkt open geweest. Vanwege het besmettingsgevaar was het
vanaf 16 maart t/m 9 augustus gesloten. Vanaf 16 augustus kon het, op afspraak, weer
bezocht worden. Van 4 t/m 18 november moesten we de deuren opnieuw sluiten. Vanaf
19 november mocht Het Regthuis weer open en konden belangstellenden het, op
afspraak, bezoeken. Vanaf 15 december moesten wij Het Regthuis in verband met het
toenemende besmettingsgevaar weer sluiten. Deze z.g. harde lockdown is inmiddels
verlengd tot 20 april 2021.
Activiteiten die we moesten annuleren zijn:
‘Uw Wijk te Kijk’
De fotopresentaties van ‘Langedijk uit 1967’, in ‘Uw Wijk te Kijk’, op de
woensdagochtenden in de bibliotheek zijn komen te vervallen.
Lezing Slager Kuilboer
Op zondag 17 mei 2020 zou Slager Kuilboer uit Zuid-Scharwoude een presentatie
verzorgen over zijn leven en belevenissen als slager in de gemeente Langedijk. De
presentatie zou plaatsvinden in Het Behouden Huis van 14.00 tot 17.00 uur. Ook deze
presentatie is niet doorgegaan.
Donateursavond(en)
De donateursavond(en) in november 2020 en januari 2021 zijn niet doorgegaan.
Tentoonstelling ‘Ruilverkaveling’
De opening van de nieuwe tentoonstelling over de ruilverkaveling in april 2021 hebben
we tot nader order uit moeten stellen.
Mochten er in de komende tijd activiteiten plaatsvinden dan houden wij u via de krant,
website, mail en nieuwsbrief hiervan op de hoogte.
Factuur
Bijgevoegd zit het jaarverslag over het seizoen oktober 2019 t/m december 2020 en de
factuur voor 2021.
Wij hopen dat u ons als donateur ook dit jaar weer wilt steunen zodat wij de historie van
Langedijk kunnen blijven vastleggen voor u, uw kinderen en andere geïnteresseerden.
Met vriendelijke groet,
Dick Zuiderbaan, secretaris.
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Jaarverslag
Stichting Langedijker Verleden over het seizoen oktober 2019 t/m december 2020.
Bestuur
Om organisatorische redenen heeft Monique van Hout haar bestuursfunctie per 5 juni
2020 beëindigd. Wij bedanken Monique voor het werk dat zij voor Langedijker Verleden
heeft verricht. Tanja Kuiper en Dick Zuiderbaan hebben aangegeven dat zij hun
bestuursfunctie als penningmeester, beheer donateursadministratie en secretaris willen
beëindigen. Hierdoor ontstaan er drie vacatures. Mocht u belangstelling hebben voor een
bestuursfunctie als secretaris, penningmeester of lijkt het bijhouden van de
donateursadministratie u wel leuk werk, neem dan contact met ons op dan kunnen wij u
hier meer over vertellen.
Het bestuur bestaat per 5 juni 2020 uit:
Voorzitter:
Hans de Graaf
Secretaris:
Dick Zuiderbaan
Penningmeester:
Tanja Kuiper
Bestuurslid:
Ida Tauber-de Waard
Bestuurslid:
Arie Kaan
Bestuurslid:
Frans Tromp
Bestuurslid:
Piet van Kleef
Bestuurslid:
Maarten Koning
bestuurslid:
Vacature
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur acht keer bij elkaar voor een
bestuursvergadering.
Het dagelijks bestuur vergaderde twee keer apart.
Jaarvergadering/Donateursavond
Op vrijdagavond 1 november 2019 hebben wij de jaarlijkse donateursavond, tevens
jaarvergadering in Café de Heerlijkheid te Oudkarspel gehouden. Op verzoek werd op
vrijdagavond 24 januari 2020 nog een extra donateursavond in Het Behouden Huis
verzorgd. Zoals gewend werden voor deze avonden alle donateurs uitgenodigd en de
opkomst was op beide avonden weer enorm.
De donateurs hebben kunnen genieten van de boeiende presentatie van Arie Kaan over
het verzet tegen de uitbreidingsplannen van Langedijk in de negentiger jaren en de
politieke aardverschuiving die de verkiezingen in 1994 teweegbrachten. Ook de
interessante compositie van historische filmbeelden, uit de vorige eeuw, over het
transport en de verwerking van kool in Langedijk, door Piet van Kleef, werd door
iedereen zeer gewaardeerd.
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Koolhaalderstijd op de sloot Prinsengracht-Grenspad

Naar aanleiding van het agendapunt 4. Vrijwilligers van onschatbare waarde hebben zich
tijdens de donateursavond drie nieuwe vrijwilligers aangemeld om ons te helpen bij het
scannen en archiveren. Hier zijn we erg blij mee. De nieuwe vrijwilligers zijn, na een
korte inwerkperiode, inmiddels actief bezig met het scannen en archiveren.
Miniatuur koelhuis-koolschuur
In januari 2020 heeft Han Masteling zijn miniatuur koelhuis overhandigd aan Langedijker
Verleden. Hij heeft het in samenwerking met Bram Pielkenrood (techniek) nagebouwd.
Het echte koelhuis is in 1954 gebouwd. Eigenaar was J.B. Masteling wonende aan de
Kanaaldijk te Koedijk. De gereedschappen zoals slikbeugel, kantbeugel, waterhozer, het
kastje met koolmessen, de bascule “weegschaal”, de manden met kool en de 3 tons vlet
(kloetschuit met helmroer en kloet) zijn allemaal op schaal 1:10 gemaakt. Links op de
schuit ligt de kool voor de veiling en rechts de kool die van het land naar de opslag
moest.

Miniatuur koelhuis-koolschuur
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Tentoonstelling ‘Bruggen en ‘Paden’
De tentoonstelling ‘Bruggen en Paden’ was een groot succes. Drie seizoenen lang hebben
veel belangstellenden deze tentoonstelling bezocht. Er komt nu echt een einde aan. De
tentoonstelling was nog tot eind december 2020 te bezichtigen. Momenteel zijn we druk
bezig met de samenstelling van onze nieuwe tentoonstelling ‘Ruilverkaveling van het
Geestmerambacht’ waar we veel foto-, film- en feitenmateriaal over willen laten zien.
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 2019) en de nieuwsbrieven (1 t/m 16)
digitaal raadplegen. Ook worden we al door veel belangstellenden gevolgd op Facebook.
Foto’s website
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
meebrengt vragen wij hiervoor een kleine vergoeding. 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
Print Factory of Copyshop in Broek op Langedijk, afgedrukt kan worden. De drukkosten
op fotopapier, behang of op een kunststof achtergrond zijn voor uw eigen rekening.
Dvd’s Oudkarspel, Noord-, en Zuid-Scharwoude
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.
Foto’s en films
Als u nog oude foto’s, dia’s, 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 foto’s, dia’s en film(s)
digitaliseren.
Inventarisatie
Inmiddels zijn al onze historische voorwerpen, kleding en curiosa, die door de
verbouwing van Het Regthuis elders ondergebracht waren, op de zolder van Het
Behouden Huis opgeslagen. Alles is opnieuw geïnventariseerd zodat we weten wat we in
ons bezit hebben en waar het opgeslagen ligt.
Regelmatig worden er interessante materialen, boeken, kleding enz. aangeboden. Niet
alles past in onze collectie, maar we zijn toch blij met iedere aanbieding. Alle gulle
gevers: hartelijk dank!
Wij danken alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en hopen u in 2021 weer
te ontmoeten.
Tenslotte wensen wij u veel sterkte tijdens deze nare corona-epidemie die ons land
overheerst. Wees voorzichtig en houdt u zich aan de voorgeschreven regels.
Namens het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden,
Dick Zuiderbaan, Secretaris.
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