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Jaarverslag
Stichting Langedijker Verleden over het seizoen november 2020 t/m oktober 2021.
Bestuur
Tanja Kuiper en Dick Zuiderbaan hebben vorig jaar aangegeven dat zij hun bestuursfunctie als
penningmeester, beheer donateursadministratie en secretaris willen beëindigen. Jan de Nijs is per
1 oktober 2021 aan het werk gegaan als 1e penningmeester. De overige functies zijn nog niet
ingevuld. We zoeken nog vrijwilligers voor de functies: 1e secretaris, 2e secretaris en 2e
penningmeester.
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 1 oktober 2021 uit:
Voorzitter:
Hans de Graaf
1e Secretaris:
Dick Zuiderbaan/vacature
2e secretaris:
Vacature
e
1 Penningmeester:
Jan de Nijs
2e Penningmeester:
Tanja Kuiper/vacature
Bestuurslid:
Ida Tauber-de Waard
Bestuurslid:
Arie Kaan
Bestuurslid:
Frans Tromp
Bestuurslid:
Piet van Kleef
Bestuurslid:
Maarten Koning
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur vier keer bij elkaar voor een
bestuursvergadering.

Donateursavonden
De donateursavonden die gepland stonden in november 2020 en in januari 2021 konden helaas niet
doorgaan in verband met de toen door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen in verband met
het Covid-19 virus.
Het Regthuis
Ook Het Regthuis moesten wij door afgekondigde maatregelen vanaf 15 december 2020 sluiten. Na
ruim een half jaar, op 13 juni 2021, mochten wij Het Regthuis weer openstellen voor publiek.
Expositie Ruilverkaveling
Na de succesvolle expositie ‘Bruggen en Paden’ was op 9 oktober 2021 de officiële opening van de
nieuwe expositie over de ruilverkaveling. Door de beperkingen vanwege de coronaregels konden we
maximaal 80 donateurs in Het Behouden Huis uitnodigen. Dit hebben we opgelost door de donateurs
waarvan het e-mailadres bekend was hierover in te lichten. De belangstelling was echter zo groot dat
we toch nog vele donateurs moesten teleurstellen.
Tijdens de opening van de expositie werd Ard Jan Kraakman door Arie Kaan bedankt omdat hij uit de
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nalatenschap van zijn vader diens archief met veel informatie over de ruilverkaveling erin aan de
Stichting Langedijker Verleden heeft geschonken. Het archief bevat kaarten, documenten, notulen en
ingediende bezwaren.

Het dempen van de Voorburggracht op de grens tussen Noord-, en Zuid-Scharwoude

Door Han Masteling werden replica’s van een zaaimachine en twee aanaardploegen (aneerders)
aangeboden zoals die vroeger op de vele akkertjes gebruikt werden.
De miniatuur zaaimachine en ploegen zijn gemaakt, op een schaal van 1:10, door Han Masteling
(opbouw en montage) en Bram Pielkenrood (techniek).
Als aanvulling op de expositie werd er een film vertoond over de ruilverkaveling van slager De Geus
uit Oudkarspel. De film geeft een duidelijk beeld over de verkavelings- werkzaamheden.

Aanaardploeg

Rabo ClubSupport
Stichting Langedijker Verleden heeft zich dit jaar ingeschreven voor Rabo ClubSupport 2021. Veel
donateurs die Raboklant zijn konden van 4 t/m 25 oktober 2021 op ons stemmen. Dat hebben er
velen gedaan. Het bedrag dat hiermee is opgehaald bedraagt € 644,03. Hartelijk dank hiervoor. Het
bestedingsdoel is het aanschaffen van interactieve middelen.
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De Otterplaat
Deze jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is niet meer weg te denken. Ook dit
seizoen hebben een aantal donateurs 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.
Door het vele werk wat het samenstellen van de Otterplaat met zich mee brengt zoekt de redactie
nog een aantal vrijwilligers die willen helpen bij het tot stand komen van de Otterplaat. Lijkt het u
wat? Neem dan contact met ons op zodat wij u hierover meer kunnen vertellen.
Website en Facebook
Op de website www.langedijkerverleden.nl kunt u ons fotoarchief, de Otterplaten en de
nieuwsbrieven digitaal raadplegen. Ook worden we door veel belangstellenden gevolgd op Facebook.
Digitale foto
Dit seizoen werd het secretariaat ook weer regelmatig benaderd met de vraag of de foto’s op de
website besteld kunnen worden. Dat kan nog steeds. Door de extra werkzaamheden die dat met zich
mee brengt, vragen we een vergoeding. Donateurs van Langedijker Verleden betalen € 3,- en nietdonateurs betalen € 6,- voor een digitale foto. Wij leveren de digitale foto in een hoge resolutie zodat
hij in elk gewenst formaat afgedrukt kan worden. De drukkosten op fotopapier, fotobehang 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
steeds 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 toe neem dan eens contact op met Langedijker Verleden. Dan
kunnen wij in overleg met u de foto’s, dia’s en film(s) digitaliseren.
Schenkingen
Regelmatig worden er interessante documenten, boeken, kleding en gebruiksvoorwerpen
aangeboden. Niet alles past in onze collectie maar wij zijn toch blij met iedere aanbieding. Alle gulle
gevers hartelijk dank hiervoor.
Tenslotte wensen wij u veel sterkte tijdens de weer terugkerende corona-epidemie die ons land al
weer aardig lang in zijn greep heeft.
Wees voorzichtig, houdt u aan de voorgeschreven regels en blijf vooral gezond.
Namens het bestuur van Stichting Langedijker Verleden,
Dick Zuiderbaan,
secretaris.
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