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                                                         Jaarverslag  
                      Stichting Langedijker Verleden over het seizoen november 2021 t/m oktober 2022 
 
In memoriam 
Jaap Plakman 
Op 16 maart 2022 is oud-bestuurslid en oprichter van ons digitaal archief Jaap Plakman op 79-jarige leeftijd 
overleden. We zijn heel dankbaar voor het vele werk dat Jaap voor onze Stichting heeft verricht en herinneren 
hem als een vriendelijke, sympathieke en uiterst betrokken man met veel kennis van de geschiedenis van 
Langedijk. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat per 1 januari 2022 uit: 
Voorzitter:                 Hans de Graaf 
1e Secretaris:                              Dick Zuiderbaan 
2e secretaris:             Fokko Bons 
1e Penningmeester:        Jan de Nijs 
2e Penningmeester:                      Tanja Kuiper 
Bestuurslid:       Ida Tauber-de Waard 
Bestuurslid:                             Arie Kaan 
Bestuurslid:   Frans Tromp 
Bestuurslid:   Piet van Kleef 

Bestuurslid:   Maarten Koning 

 
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur zeven keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het dagelijks 
bestuur vergaderde niet apart. 

 
Donateursavonden 
De donateursavond die gepland stond in november 2021 kon helaas niet doorgaan in verband met de toen 
door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen in verband met het Covid-19 virus. 
 
Werkwijze met Hart van Oudkarspel. 
Stichting Langedijker Verleden heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hart van Oudkarspel afgesloten. 
In de overeenkomst staan alle gemaakte afspraken duidelijk beschreven zodat er geen misverstanden kunnen 
ontstaan. 
Stichting Langedijker verleden huurt van Stichting Hart van Oudkarspel een groot gedeelte van Het Regthuis en 
ongeveer ⅓ gedeelte van de zolder van Het Behouden Huis. Op de zolder liggen al onze voorwerpen en kleding 
opgeslagen. Deze voorwerpen zijn allemaal geregistreerd zodat we weten waar het op de zolder ligt.   
 
Activiteiten 
Stichting Langedijker Verleden heeft dit seizoen aan diverse activiteiten deelgenomen.  
We waren aanwezig op: 
- 9 maart en 11 april op de openbare basisschool de Wijde Veert waar we voor leerlingen van groep 7 een  
   rondleiding hebben verzorgd in Noord-Scharwoude. Dit was een leerzame aanvulling op de lessen     
   over “Langedijk waar je bent opgegroeid” die op school gegeven zijn. 
- 23 maart in Kloosterhof waar we een historische film hebben vertoond aan de Katholieke Bond voor Ouderen  
   (KBO) Langedijk. 
- 25 april met oude foto’s van Broek op Langedijk in de feesttent op het Havenplein.  
   Samen met Stichting Historisch Heerhugowaard werd een unieke ééndags-expositie met historisch    
   beeldmateriaal getoond. De titel van de expositie was “Historisch Dijk & Waard Expo”.  

http://www.langedijkerverleden.nl/
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- 11 mei in Het Regthuis waar we aan drie klassen (groep 7 en 8) van het IKC Oudkarspel een lezing hebben  
   verzorgd over de geschiedenis van de Allemanskerk voor en na de brand in 1969. 
- 20 augustus met onze foto-kraam op de Langedoikermarkt. 
- 10 en 11 september met onze foto-kraam op de Streekmarkt bij Museum BroekerVeiling. 
- 10 september (Open Monumentendag) in Het Regthuis waar ruim 50 belangstellenden de tentoonstelling  
   over de ruilverkaveling hebben bezocht. 
- 26 augustus en 1 september in de Allemanskerk waar we lezingen hebben verzorgd over de geschiedenis van  
   de kerk. Dit ter gelegenheid van het feit dat 50 geleden de Allemanskerk in Oudkarspel weer in gebruik 
   genomen is nadat een brand in 1969 grote delen van de kerk had verwoest. 
- 20 september (Wereld Alzheimer dag) in BuitenZorg waar we in samenwerking met Alzheimer Nederland afd.  
   Dijk & Waard een filmpresentatie over ”Oud Langedijk” aan genodigden hebben vertoond.  
- 19 oktober in de hal van De Binding waar we in het kader van “Dijk en Waardse Senioren in beweging”  
   een aantal films over tuinders in Langedijk en Heerhugowaard hebben vertoond. 
- 20 oktober in Kloosterhof waar we voor het katholieke vrouwengilde (KVG) een foto/film-presentatie hebben  
   vertoond. 

 
‘Uw Wijk te Kijk’ 

De fotopresentaties van ‘Langedijk uit 1967’ in de Binding waren zeer succesvol.   
                                                          

   
 
Rabo ClubSupport 
Stichting Langedijker Verleden had zich dit jaar ook ingeschreven voor Rabo ClubSupport 2022.  
Veel donateurs die Raboklant zijn konden van 5 t/m 27 september 2022 op ons stemmen. 
Dat hebben er velen gedaan. Het bedrag dat hiermee is opgehaald bedraagt € 462,43.  
Hartelijk dank hiervoor. Het bestedingsdoel is het aanschaffen van nieuwe computers,                             scanners 
scanners en een printer. 
                             
Vomar Club is Koning sparen 
De Vomar sponsort clubs en verenigingen via ‘Club is Koning’ sparen.  Heeft u al de                                                                                                               
rode Vomar ‘Klant-is-Koning’ kaart? Steun ons dan door uw Klant-is-Koning kaart                                     
te koppelen aan Stichting Langedijker Verleden en laat simpelweg bij het 
boodschappen doen uw kaart scannen bij de kassa.  
De Vomar maakt dan elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van 
alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over aan ons en het kost u niets.     
Koppelen kun u gemakkelijk doen in uw eigen Klant-is-Koning kaart omgeving 
(www.vomar.nl/kik). De unieke Clubcode van Stichting Langedijker Verleden is: LAOUD2021 
Tot nu toe heeft u al € 207,80 voor ons gespaard. Hartelijk dank daarvoor. 
 

 

 
 

Bij het zien van de huizen en straten uit die ‘goede 
oude tijd’ kwamen bij veel bezoekers 
herinneringen naar boven wat veel waardevolle 
informatie en (hilarische) anekdotes opleverde.  
 
‘Uw Wijk te Kijk’ was en is nog steeds op elke 
Woensdagochtend van 11:00 - 12:00 in De Binding. 
Wilt u weten welke wijk aan de beurt is?  
Kijk dan op: 
www.langedijkerverleden.nl.  
of 
www.bibliotheeklangedijk.nl   
 
 

http://www.langedijkerverleden.nl/
http://www.vomar.nl/kik
http://www.langedijkerverleden.nl/
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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 ‘Langedijkers’ zich gemeld met een kant-en-klaar of nog een verder uit te werken artikel. De 
redactie was 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 onderbezetting zoekt de redactie van de Otterplaat vrijwilligers die willen helpen bij het schrijven en 
corrigeren van artikelen. Lijkt het u wat? Neem dan contact met op met Hans de Graaf, 06-42657846 of 
hdegraaf1@ziggo.nl, die u hierover meer kan 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.  
 
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 contact op met Piet van Kleef, 0226-314802 of 
pjm.van.kleef@quicknet.nl. Dan kunnen wij in overleg met u de foto’s, dia’s en film(s) digitaliseren. 

 
Vrijwilligers/suppoosten 
Op 28 april 2022 is er een bijenkomst met onze vrijwilligers en suppoosten geweest om de werkzaamheden 
voor het nieuwe seizoen met elkaar te bespreken.  
 
Werkgroep Digitaliseren dia’s, foto’s en documenten. 
Elke dinsdagochtend komen de leden van de werkgroep digitaliseren bij elkaar om te scannen. De werkgroep 
heeft steun gekregen van Klaas Jongsma. Klaas is een expert in het scannen. Hij heeft inmiddels al behoorlijk 
wat (glas)negatieven uit de omvangrijke Herman Möller-verzameling voor ons gedigitaliseerd. Ook heeft Klaas 
twee nieuwe pc’s voor ons gebouwd met onderdelen van de nieuwste generatie zodat we weer helemaal  
up-to-date zijn. 
 
Werkgroep inventarisatie goederen. 
Elke woensdagmiddag komen de leden van de werkgroep bij elkaar om nieuwe geschonken voorwerpen, 
documenten enz. in te schrijven en een plekje te geven in het archief in Het Regthuis of op de zolder van Het 
Behouden Huis. Harm Schiphouwer heeft zich spontaan voor deze werkgroep aangemeld en houdt zich bezig 
met het fotograferen van al onze gebruiksvoorwerpen en kleding. De foto’s worden achter de naam van het 
voorwerp in het daarvoor gemaakte Excel-bestand gezet zodat je in één opslag kan zien hoe het voorwerp er 
uit ziet en waar het is opgeborgen. 
     
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. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Langedijker Verleden, 
Dick Zuiderbaan,  
secretaris.       

http://www.langedijkerverleden.nl/
http://www.langedijkerverleden.nl/

