JAARVERSLAG 2021
Voorwoord voorzitter
2021 gaat de geschiedenis in als het tweede coronajaar. Met grote gevolgen voor onze
publieksactiviteiten. Die lagen namelijk stil van half maart 2020 tot eind oktober 2021. In die
maand organiseerden we de Nacht van de Nacht en in november waren er nog twee Repair
Cafés. Daarna ging letterlijk het slot er weer op!
Toch was 2021 geen verloren jaar, ondanks alle coronamaatregelen. Van publieksacties was
helaas geen sprake, daarentegen waren we wel actief op de volgende gebieden:
• Introductie nieuwe website;
• Onthulling Karel Balderbank;
• Vogelstickeractie voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard;
• Introductie duurzame fietsroute door Dijk en Waard;
• Deelname aan World Clean Up Day;
• Participatie in het project KanaalParkParade;
• Geslaagde Nacht van de Nacht;
• Twee inspirerende Repair Cafés;
• Een set van zeven Ledlampen voor alle cliënten van de voedselbank;
• Als klap op de vuurpijl 6.000 bomen laten planten.
Kortom, 2021 was een opmerkelijk jaar. Dat begon overigens met een groot verlies: Harry
van Steden overleed op 15 februari 2021. Harry wist mensen te binden, dit deed hij van 2014
tot 2020 als secretaris van Millenniumgemeente Langedijk, de voorloper van stichting
Langedijk4GlobalGoals. Op die manier heeft hij jarenlang succesvol bijgedragen aan veel
duurzame activiteiten.
Komend jaar zetten we onze activiteiten voort, daar zijn in december 2021 afspraken met de
gemeente Langedijk over gemaakt. In 2022 willen we ons richten op inwoners van zowel
Langedijk als Heerhugowaard. Ons streven is en blijft immers om van de gemeente Dijk en
Waard een GlobalGoalsgemeente te maken.
Klaas Zwart, voorzitter stichting Langedijk4GlobalGoals,
Zuid-Scharwoude, 21 februari 2022

Zes duurzame doelen
Van de zeventien Sustainable Global Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) die de
Verenigde Naties in 2017 hebben vastgesteld, omarmen we er sinds 2020 zes, namelijk:
• Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (doel 7)
• Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (doel 11)
• Duurzame consumptie en productie (doel 12)
• Aanpak klimaatverandering (doel 13)
• Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (doel 15)
• Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (doel 17)
Deze doelen zijn de grondslag voor onze acties en projecten. Om deze te realiseren, maken
we gebruik van vrijwilligers en werken we samen met lokale bedrijven en maatschappelijke
instanties uit de regio. Ons motto daarbij is ‘Samenwerken aan een duurzame samenleving’.

Gevolgen Coronamaatregelen
Het zal duidelijk zijn dat de coronamaatregelen een enorme invloed hadden op onze
activiteiten. Zo gingen veel publieksacties vanwege de strenge regels niet door. Ook de
voorgenomen bijeenkomst Reuring in De Binding werd tweemaal afgelast. Traditioneel
presenteren maatschappelijke organisaties en lokale verenigingen zich daar aan het publiek.
Maar de coronavoorschriften zorgden ervoor dat deze bijeenkomst niet werd gehouden.
Dat gold ook voor het Indian Summer Festival. Net als in 2020 werd dit muziekfestival
afgeblazen. Met als gevolg geen Bekerstreet 2021.
De Repair Cafés bleven lang gesloten. De reparateurs zijn op leeftijd en lopen daarom een
verhoogd risico. Bovendien kan bij deze bijeenkomsten niet aan de voorgeschreven afstand
worden voldaan. Het gaat immers niet alleen het herstel van een product, we laten ook zien
hoe dit zelf gemaakt kan worden. Dat werkt niet op anderhalve meter afstand!
Hoewel er behoefte is aan een nieuwe promotiefilm, zijn de opnamen uitgesteld. Het is
ondoenlijk om een film uit te brengen als er geen publieksactiviteiten zijn.
Van het voornemen om in 2021 vanuit twee locaties een schoonloop te organiseren, is niets
terecht gekomen. Ook hier geldt dat het lastig is om afstand te bewaren als je groepsgewijs
afval verzamelt. Het kan wel, maar het bevordert niet bepaald de onderlinge samenwerking.
En dat is een van de uitgangspunten van deze actie.
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Activiteiten in het verslagjaar
Ondanks het gebrek aan publieksacties, zijn er wel nieuwe initiatieven ontwikkeld, namelijk:
• Vogelstickeractie: In mei bieden we de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard een
set vogelstickers aan. Daarmee wordt voorkomen dat vogels zich doodvliegen tegen het
vensterglas. Die maand krijgen vele tientallen aanvragers de stickers in de bus.
• Duurzame fietsroute: In de nazomer publiceren we de duurzame fietsroute door
Langedijk en Heerhugowaard op de website. De tocht voert langs duurzame initiatieven
en activiteiten. Er zijn twee aparte routes van elk ongeveer 25 kilometer die kunnen
worden gecombineerd tot een route van 50 kilometer. Eind van het jaar verschijnt de
gedrukte versie, de feestelijke opening van de route staat gepland voor mei 2022.
• World Clean Up Day: Op zaterdag 18 september ruimen we, samen met bewoners van
woongemeenschap Liberterra in Koedijk, zwerfvuil op in het Geestmerambacht.
• Participatie in het project KanaalParkParade: Diverse voorstellingen tijdens de
KanaalParkParade hebben een duurzame inslag. De honderden deelnemers aan deze
activiteit maakten op ludieke wijze kennis met onderwerpen als biologische landbouw,
arbeidsmigratie en behoud van het culturele erfgoed. Voorafgaand aan de vaartocht
langs de voorstellingen staan we met een kraam vol informatie over- en voorbeelden van
de overvloed aan verpakkingsmateriaal bij allerlei - veelal dagelijkser - producten.
• Nacht van de Nacht: In de nacht dat de zomertijd overgaat naar de wintertijd
organiseren we weer de Nacht van de Nacht. Dit evenement valt precies tussen twee
periodes van een lockdown in. Ondanks de beperkte publiciteit – we willen geen grote
aantallen deelnemers trekken in verband met mogelijk besmettingsgevaar – zijn er 35
deelnemers. Die varen vanaf de locatie van Veldzorg met vijf elektrische bootjes door het
Oosterdelgebied; een deel van hen wandelt terug naar het startpunt. Onderweg is er
uitleg over het gebied en de sterrenhemel. Mede dankzij het weer is het een mooie avond.
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Repair Cafés: Na anderhalf jaar (!) gaan in november 2021 de deuren van het Repair Café
in Zuid-Scharwoude en Oudkarspel weer open. Er is veel belangstelling, maar helaas
moesten na twee bijeenkomsten de deuren weer op slot vanwege de coronaregels.
Bestrijding energiearmoede: Alle cliënten krijgen deze in de eerste week van januari
2022 een set van zeven Ledlampen uitgereikt. Deze zijn duur in de aanschaf, maar
goedkoop in het gebruik omdat ze minder energie gebruiken en veel langer meegaan
dan traditionele gloeilampen. Met deze schenking dragen we actief bij aan de bestrijding
van energiearmoede in Langedijk.
Bomen laten planten: Begin 2021 sluiten we via Great Business een overeenkomst met
Eden Reforestation Projects voor het planten van 5.000 bomen. Dit project richt zich
wereldwijd op het duurzaam verminderen van armoede. De locaties waar de bomen
worden geplant, behoren tot de armste in de wereld en zijn vaak sterk ontbost. De
aanplant betekent werk en welvaart voor de lokale bevolking, een nieuwe aanwas van
bomen en toename van de biodiversiteit. Dankzij twee particuliere giften kunnen we
eind 2021 1.000 extra bomen laten planten!
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Bestuurlijke zaken
Het bestuur bestaat in 2021 uit vier leden, te weten: Klaas Zwart (voorzitter), Wina Fakkeldij
(penningmeester), Cock de Vries (secretaris) en Piet Glas (algemeen bestuurslid). Er zijn vier
projectleiders: Gerard Langedijk (Repair Café), Willem Poortvliet (Bekerstreet), Johan de
Vries (Nacht van de Nacht) en George Tiemstra (Bestrijding energiearmoede).
In 2021 is er zesmaal vergaderd, van die besprekingen is een verslag gemaakt. Bij vijf
bijeenkomsten waren de projectleiders aanwezig, één bestuursvergadering stond in het
teken van bestuurlijke taken, zoals het bestuurlijk reglement en een rooster van aftreden.
Afgelopen jaar is er bewust contact gezocht en gelegd met inwoners en maatschappelijke
organisaties in Heerhugowaard. De focus voor komend jaar ligt immers op Dijk en Waard.
Die gemeente willen we laten aansluiten bij de GlobalGoalsgemeenten in Nederland. In
december 2020 is daarvoor de domeinnaam www.dijkenwaard4globalgoals.nl geregistreerd.

Overige activiteiten
In februari 2021 lanceren we de nieuwe website. De introductie van de site is gekoppeld aan
de vogelstickeractie. Op de site staat informatie over onze doelen en activiteiten. Ook vind je
er alle artikelen terug die over ons in de plaatselijke krant zijn verschenen.
In december 2020 vierden we ons 12,5-jarig jubileum in Museum BroekerVeiling. Daar kreeg
Karel Balder, in 2008 oprichter van Millenniumcomité Langedijk, een bank van staal en
wilgentenen uitgereikt. In overleg met de gemeente Langedijk is een plaats gevonden voor
deze ‘takkenbank’. Die wordt op 5 mei 2021 feestelijk onthuld in aanwezigheid van Karel
Balder en zijn naaste familie.
Het Langedijker Nieuwsblad besteedt in 2021 aandacht aan diverse acties, waaronder de
onthulling van de Karel Balderbank, de (tijdelijke) herstart van onze activiteiten en de
opruimactie. Tweemaal verschijnt een paginagrote advertentie in de regionale krant over
onze kijk op duurzaamheid. Het jaar wordt publicitair afgesloten met een terugblik op 2021
getiteld: Een jaar om nooit te vergeten.

Samenwerking met derden
In 2021 is - incidenteel of structureel - samengewerkt met diverse vertegenwoordigers van
de gemeente Langedijk, stichting Veldzorg, paviljoen Dijk en Waard, Voedselbank Langedijk,
Rodi Media, bibliotheek Langedijk, De Binding, museum BroekerVeiling, het Behouden Huis,
Lief Langedijk, Progress for all, Great Business en woongemeenschap LiberTerra.
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