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1. ’t Regthuis 

“Het Regthuis wordt weer een mooie dame”, kopte de 
Alkmaarsche Courant op 3 maart jl. Een leuk artikel met aandacht 

voor de vrijwilligers, die met de renovatie bezig zijn. Na het 

opkrikken en herstellen van de weggezakte fundering, het 

vrijmaken en verwijderen van de slechte plekken in de muren, 

kozijnen, het houtwerk en het dak, gaat het nu opbouwend 

verder. Er is nog veel te doen. Binnen- en buitenschilderwerk 

vraagt veel tijd en ook aan de vloeren moet gewerkt worden.  

Dus, als u nog wat tijd over heeft en u weet hoe u met een kwast moet omgaan, meldt u aan bij:  

-  Anne Oostenveld (tel: 06-20005335, e-mail: Anne@behoudenhuisoudkarspel.nl) of  

-  Dick Zuiderbaan   (tel. 06-23938211, e-mail: info@langedijkerverleden.nl). 

 

Ook mensen, die een planken- of parketvloer kunnen leggen, zijn van harte welkom. Het is altijd heel 

gezellig en met zijn allen kunnen we het gebouw in de oude glorie herstellen.  

 

2. Tekening van het herenhuis in Oudkarspel 

John van Lunsen bladerde in een van de boekjes 'Kuieren door historisch Langedijk' en zag een 

tekening van het herenhuis in Oudkarspel, waarop ook enige mensen te zien zijn. Hij vroeg ons of wij 

wisten, wie deze tekening heeft gemaakt (Tekening 1).   

Jan Marsman, dook in Het Geheugen van Nederland, met als zoektermen “Schoemaker” en 
“Oudkarspel” en vond een tekening die wel heel erg op deze tekening lijkt, alleen ontbreken de 

personen (Tekening 2). Veel details zijn identiek. Volgens de begeleidende tekst is deze tekening in 

1727 gemaakt door A. Schoemaker en C. Pronk. 

Voor Hans de Graaf, die beide tekeningen eerder heeft gezien, is wel duidelijk dat ze uit vrijwel 

dezelfde periode komen als je kijkt naar bijvoorbeeld de bomen. Maar als je goed naar beide 
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tekeningen kijkt, kun je zien dat er verschillen vooral in de detaillering zijn. De tekening uit Kuieren is 

veel fijner gedetailleerd. Kijk bijvoorbeeld naar de raampartijen in de erker en op de 

benedenverdieping. Bovendien is er een verschil in de raamindeling en zitten er op de tekening uit 

Kuieren luiken voor de ramen. Ook de bollen, die op de muren staan en de poort is veel 

gedetailleerder uitgewerkt. Volgens Hans zijn het gewoon twee verschillende tekeningen. Dus blijft 

de vraag: wie zou Tekening 1 gemaakt kunnen hebben? 

 

3. Markten en braderieën 

Stichting Langedijker Verleden heeft opnieuw een aantal oude 

foto’s aangescherpt en op groot formaat geprint voor 

tentoonstelling op de markten. Ze zijn een bezoek waard als we 

met onze kraam aanwezig zijn op het Cultuurplein op 17 juni in 

Winkelcentrum Broek op Langedijk, De Leuke dingen markt op 9 

juli in Oudkarspel en op de Langedijker Streekmarkt bij 

wijndomein De Koen op 9 en 10 september.  

 

4. Behoudenvaart Rondvaarten 

De Behoudenvaart Rondvaarten worden vanaf 22 april weer 

georganiseerd op iedere zaterdag. Tenminste, als het een beetje 

knap weer is en er voldoende belangstelling is. Alle informatie 

hierover kunt u vinden op de website van Het Behouden Huis in 

Oudkarspel. Klik op Behoudenvaart Rondvaarten. 

 

5. Rabo fietssponsortocht 

Op 10 juni organiseert en sponsort de Rabobank de fietstochten voor stichtingen en verenigingen. 

Een leuke fietstocht van 3 á 4 uur met heel veel deelnemers door de wijde omgeving van Langedijk 

en omstreken. Start vanaf 09:00 uur en finish bij De Binding in Zuid-Scharwoude. Iedere stichting of 

vereniging, die zich met 10 deelnemers aanmeldt, kan Eur 300 verdienen. Stichting Langedijker 

Verleden doet daar graag aan mee. We kunnen nog een paar fietsers gebruiken. Als u met ons wilt 

doen, geeft u dan op bij: Dick Zuiderbaan (tel. 06-23938211 of e-mail: info@langedijkerverleden.nl). 

Tekening 1 Tekening 2 
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6. Dorpswandelingen met een gids 

Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) organiseert samen met gidsen van Stichting 

Langedijker Verleden rondwandelingen en fietstochten door de verschillende dorpen van Langedijk. 

De duur van deze wandelingen en fietstochten is plm. 2 uur. Leuk om eens op een andere manier je 

“eigen” dorp te leren kennen. 

 

21/6 Dorpswandeling Oudkarspel, start 19.00 uur Behouden Huis 

28/6 Dorpswandeling Broek op Langedijk, start 19.00 uur Museum BroekerVeiling 

05/7 Wandeling Koolpad, start 19.00 uur Kloosterhof 

12/7 Dorpswandeling Noord-Scharwoude, start 19.00 uur Concordia 

19/7 Fietsroute door Langedijk, start 14.00 uur Museum BroekerVeiling 

26/7 Dorpswandeling Zuid-Scharwoude, start 19.00 uur De Rode Leeuw 

02/8 Wandeling Eerstelingenpad, start 19.00 uur Havenplein 

09/8 Dorpswandeling Oudkarspel, start 19.00 uur start Behouden Huis 

16/8 Fietsroute door Langedijk, start 14.00 uur Museum BroekerVeiling 

23/8 Dorpswandeling Zuid-Scharwoude, start 19.00 uur De Rode Leeuw 

30/8 Dorpswandeling Noord-Scharwoude, start 19.00 uur Concordia. 

 

Aanmelden hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden. Het wordt aangeboden door de 

Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL). Zie ook de website van STPL. 

   

7. Foto van Robert Volkers 

 

William Wouters heeft gereageerd op de vraag in 

Nieuwsbrief 9 met betrekking tot de foto van 

Robert Volkers. Volgens William staat er op de bus: 

Habo reiswagen. In het regionaal archief vond hij 

diverse artikelen uit de krant over dit bureau 

waaronder bijgaand: Elke woensdag- en 

zondagmiddag naar o.a. Bussum. Misschien zijn er 

lezers, die met deze informatie nog eens naar de 

foto wil kijken, en met een aanvulling komen op de 

gevraagde informatie.  

Ook de toenmalige polderbesturen maakten gebruik van deze busmaatschappij voor een excursie 

naar Staphorst in Overijsel. Ze wilden het fijne weten van de herverkaveling daar. 
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8. Oude foto Bestuur Schaatsclub Volharding 

Jaap Mosk heeft ons een foto gestuurd afkomstig van zijn vader en vraagt of iemand nadere 

informatie kan geven of personen herkent op deze foto.  

Zijn vader is Arie Mosk (1906-1960). Op de foto staan 20 keurig aangeklede heren op een podium 

met een beker/bokaal en een lint met tekst HULDE AAN VOLHARDING VAN DE ALKMAARSCHE 

IJSCLUB. Het lijkt een jubileum te betreffen, en aangezien de ijsclub in 1896 is opgericht, zou dat 

bijvoorbeeld in 1921 of 1936 geweest kunnen zijn. Een van de mannen lijkt een beetje op zijn 

grootvader, Piet Mosk, die leefde tot 1932, maar hij weet er niet van dat hij lid was van de ijsclub of 

er zelfs een functie had. 



 

Bestuur Schaatsclub Volharding 

Hebt u informatie over de IJsclub uit die tijd, herkent u personen op deze foto of denkt u te weten 

waar deze foto genomen is, geef het ons door. U kunt uw reacties sturen naar: 

nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl. 
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