Jaarverslag 2019
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in het jaar 2019 vijf keer vergaderd, daarvan zijn notulen bijgehouden.
Het bestuur en de werkgroep zijn regelmatig bij elkaar geweest, om materialen te documenteren,
archiveren en foto’s te benoemen. Dit gebeurde in principe elke maandagmiddag van 14.00 uur – tot
16.00 uur in het dorpshuis “Het Wapen van Landsmeer” aan de Calkoenstraat.
Samenstelling bestuur:
Gerrit Wals
Henk van Breemen
Jan Rijswijk
Klaas Schaap
Leo de Kock

voorzitter
secretaris
penningmeester

Werkgroepleden:
Alle bovengenoemde bestuursleden
Joop Schmidt
Jaap Wals
Bert Leguijt
Klaas Dobber
Ledenbestand:
Het ledenbestand per 31 december 2019 omvat 698 betalende leden. Dit is exclusief werkgroep- en
bestuursleden. Het ledenbestand vertoont een forse daling ten opzichte van 2018. De achteruitgang is
voor een zeer groot deel veroorzaakt door overlijden en opzegging door ziekte.
Restauratie torenuurwerk voormalige Hervormde kerk:
Dat is volledig tot stilstand gekomen. Er is geen contact meer. Ook niet via de gemeente Landsmeer of
de Monumentencommissie.
Verenigingsblad:
Het verenigingsblad de Croosduyker is ook in 2019 twee maal uitgegeven. In het najaar verscheen ons
extra dikke, 48 pagina’s, jubileumnummer, met bijzondere bijdragen.
Exposities in vitrinekast gemeentehuis:
De vitrinekast werd regelmatig door Frans Poulain ingericht met pronkstukken uit het museum
“Grietje Tump “. Ook de O.V.L. houdt regelmatig exposities in deze vitrine.
Feestavond zaterdag 14 september 2019:
Op zaterdag 14 september 2019 werd ons 25 jarige jubileum gevierd in het dorpshuis “Het wapen van
Landsmeer”. Er was zeer veel belangstelling voor dit feest. Met 172 personen was dit feest binnen de
kortste keren uitverkocht en moesten er helaas leden teleurgesteld worden. Een optreden van
gezelschap “Amuse”, met het “Uur van Jaantje”, uit Heerhugowaard. Aansluitend straattheater uit
Oude Niedorp, een gedicht van Annie van Schaik-Bosschieter. Een warmbuffet, prima verzorgd door
Wim Kip, dat werd besloten met een ijsje van de kar verzorgd door Multi IJs Een “Croosduyker”

borrel en als kers op de taart een lezing van Dirk en Ard Goede van Adriaan Goede B.V. die in 2020
hun 125 jarig bestaan te vieren.
Lezingen en presentaties:
Henk van Breemen en Kees Slegt en Jaap Wals hebben diverse lezingen verzorgd met verschillende
thema’s,
Op 13 en 20 oktober 2019 verleende de O.V.L. haar medewerking aan twee vaartochten door het
Landsmeerder- en Ilperveld. Deze vaartochten werden samen met het Landschap Noordholland en de
gemeente Landsmeer georganiseerd. Het thema van deze vaartochten was “Hij en Zij”
Ook realiseerde de O.V.L. in verpleeghuis “De Keern” een fotowand i.s.m. S.K.A. Ook in de “Zoete
Inval” werd medewerking verleend in het beschikbaar stellen van foto’s voor aan de wanden.
Monumentencommissie:
Penningmeester Jan Rijswijk neemt deel, namens de O.V.L. aan de vergaderingen van de
Monumenten Commissie. Wat daar zijn status nu precies is, is niet helemaal duidelijk.
Straatnamencommissie:
Penningmeester Jan Rijswijk is ook lid, namens de O.V.L. van de straatnamencommissie.
Ook hier van is de status niet van bekend.
Waterlands Archief:
Ook in 2019 is het Waterlands Archief regelmatig bezocht met als doel gegevens te verzamelen over
de geschiedenis van “Groot Landsmeer” (Landsmeer, Watergang, Het Schouw, Purmerland en Den
Ilp). Ook hebben de secretaris en de voorzitter een voorlichting bijgewoond over fotorechten.
Samenwerking met de gemeente Landsmeer:
Ook in 2019 werd op diverse fronten samengewerkt, o.a. de genoemde vaartochten en de opendag.
Boek ”Landsmeer een parel aan De Breek”
De uitgave van “Landsmeer een parel aan De Breek” werd geheel in eigenbeheer gerealiseerd, tot nu
werden er 838 exemplaren verkocht. We mogen dus van een succes spreken. Het eerste exemplaar
werd uitgereikt tijdens onze feestavond op 14 september 2019 aan wethouder Richard Quackernaat.
Fotoherkenning:
Er werden vier fotoherkenningmiddagen georganiseerd in het dienstencentrum “Samen Meer” te
Landsmeer. Het bezoek aan de middagen was goed. Ook dit jaar worden er weer vier middagen
georganiseerd. Deze middagen zijn gepland op 12 maart, 4 juni, 13 augustus, 22 oktober. Allen op
donderdagmiddag in dienstencentrum “Samen Meer”. De aanvang is zoals altijd om 14.00 uur.
Printer en scanner:
Voor de clubruimte is een laserjet kleurenprinter-scanner-kopieerapparaat aangeschaft. Ook is er t.b.v.
de fotoherkenning een separate scanner aangeschaft.
Website:
De site www.oudheidkundigevereniginglandsmeer.nl wordt goed bezocht. Vooral de “fotogalerij” is
populair.

Schenkingen:
Ook in 2019 ontvingen wij regelmatig weer zowel geldelijke als materiële schenkingen in de vorm van
oude foto’s documenten en voorwerpen. De O.V.L. heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status, als ook een culturele status. Vooral voor giften aan de O.V.L. kan dat belangrijk zijn
voor de schenkers.
Henk van Breemen - secretaris Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

