
Beste mensen, 

De eerste nieuwsbrief van het KoolKollektief. 
We zĳn al een tĳdje op weg met deze 
bĳzondere theaterproductie. Naast het schrĳ-
ven van stuk zĳn er vele andere zaken die 
moeten worden georganiseerd voordat ‘De 
laatste tuinder van Langedĳk’ opgevoerd kan 
worden in museum BroekerVeiling. Wat een 
prachtige lokatie is. Het decor is al meteen 
af! De uitvoeringen vinden plaats tĳdens het 
grootse Langedĳker event Koolsail van 18 t/m 
21 juni. We zĳn trots om daar deel vanuit te 
mogen maken. 

De auditierondes zĳn voorbĳ en we hebben 
veel toneeltalent gezien. Uiteindelĳk hebben 
we een keuze gemaakt voor de 22 toneel-
spelers, die te zien op de foto. 

In de media en op de sociale media cir-
culeren al wat foto’s van dit illustere gezel-
schap. Houdt ook vooral onze website en 
Facebook in de gaten voor de heetste 
nieuwtjes van deze productie.  

We hopen je graag te zien op een van de 
uitvoeringen van 18 t/m 21 juni 2020 

Hartelĳke groet, 
Het productieteam 

‘De laatste tuinder van Langedijk speelt van 
18 t/m 21 juni in museum BroekerVeiling’ 

25 jaar Broeker Veiling  
Uit de rijke historie van de BroekerVeiling annalen kunnen 
we het volgende lezen: “Als men aan het station van de om 
Kaasmarkt bekende stad Alkmaar plaats neemt in den 
lokaal trein Alkmaar - Broek op Langendijk, zoo voert de 
trein u in 14 minuten tot het zuidelijkste der vier dorpen 
welke tezamen den Langendijk vormen. Kan men ter 
plekke dit stukje wereld niet roemen op veel dat het oog 
boeit, toch behoeft men niet met medelijden vervuld te zijn 
voor de bewoners dezer gronde alsof er armoede ware - 
neen gelukkig niet, om de vruchtbaarheid heeft deze streek 
tot zelfs in het buitenland bekendheid verkregen. De 
nabijheid der Noordzee toch, geeft door de in damp en 
nevel aanwezige zout deeltjes aan de verbouwde tuin-
bouwproducten de aangename smaak, waardoor het hier 
geteelde de voorkeur geniet bij hetgeen het land in andere 
streken oplevert.”


Ook het volgende komt uit een boekje uitgegeven bij 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Broeker-
Veiling op 29 juli 1912 bij de opening van de “Nieuwe 
veiling”


29 juli 1887: 
In het midden van het dorp Broek op Langedijk, bij de 
zogenaamde Bakkersbrug kon men op den ochtend van 
dien dag bespeuren dat er iets buitengewoons was 
voorgevallen of iets bijzonders stond te gebeuren.

Wat hen bewoog om, gekleed in blauwen kiel, sommigen 
gelaarsd en wel daar hun tijd in ledigheid door te brengen? 
Niets meer of minder, dan dat er bloemkool zou geveild 
worden.


En zo begon het veilen van de producten van het 
Langedijker vruchtbare land. Er werd in die jaren op 
particulier initiatief van C. Swager een aftakking van de 
spoorlijn Alkmaar - Den Helder over zijn land aangelegd 
naar Broek op Langendijk. En daarmee begon de welvaart 
en de drang om ieder jaar meer groente te produceren 
voor Amsterdam en zelfs het buitenland.
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