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Beste lezers, 

Nieuwsbrief 5 is een wat speciale nieuwsbrief.  Dat zit in het laatste punt. U leest het 

vanzelf. 

1. Expositie “Langedijk Bevrijd” 

Na een overweldigende start met vele bezoekers 

tijdens de opening op 18 april en op Bevrijdingsdag 5 

mei, is het bezoek aan de expositie “Langedijk 

Bevrijd” wat tanende. Museum ’t Regthuis is nog tot 

13 september open. Tot die datum heeft u de 

gelegenheid om deze speciaal aan de bevrijding 

gewijde expositie met zijn vele foto’s van 

Langedijkers te bekijken. Ook de film met de 

boeiende openingstoespraak van Arie Kaan wordt 

voor de liefhebbers gedraaid.  

2. Rabofietssponsortocht 

Zaterdag 6 juni was de overbekende fietstocht, gesponsord door de Rabobank. De 

Rabobank biedt middels deze fietssponsortocht honderden verenigingen en stichtingen in 

onze regio de gelegenheid om de clubkas te spekken. 

Stichting Langedijker Verleden gaf ook “acte de 

presence” en na aanmelding door tochtleider Herman 

Veltum togen onze tien deelnemers op weg. Het weer 

was prima en de sfeer uitstekend, mede ook door de 

leuke route en de vele bekenden, die we onderweg en 

bij de stopplaatsen tegenkwamen. Voor herhaling 

vatbaar.  

3. Avondwandelingen  

Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) heeft in juni, juli en augustus 

dorpswandelingen georganiseerd onder begeleiding van een gids. Aan de hand van 

historische foto’s werd de geschiedenis van een Langedijker dorp verteld. De 

wandelingen startten om 19:00 uur en duurden ongeveer 2 uur. Er was veel 
belangstelling voor deze wandelingen. Zie ook de website van STPL.  
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4. Nieuwe foto’s voor de marktkraam 

Elk jaar staat Stichting Langedijker Verleden met een 

marktkraam op de diverse markten, zoals de 

jaarmarkt in Broek op Langedijk en de Kunstmarkt in 

Oudkarspel. Niet dat er spulletjes verkocht worden. 

Het is vooral promotie van de historie van de vier 

Langedijker dorpen aan de hand van oude foto’s, en 

natuurlijk van onze stichting. Voor dit jaar zijn er 

weer 24 oude foto’s opgepoetst, uitvergroot en 

uitgeprint. Voor de kenners zijn het plaatjes van 

bekende buurten, maar veel kijkers zullen zich toch 

afvragen “waar het nou eigenlijk is”. En dat vertellen 

onze medewerkers bij de kraam.  

5. Familie vKleef fietst puzzeltochten langs eigen historie aan de hand van 

foto’s uit het beeldarchief van Stichting Langedijker Verleden 

Kinderen en kleinkinderen van Jan v Kleef-Annie 

Beers (voorheen wonend op De Dijk) werden op hun 

jaarlijkse familiedag getrakteerd op een 

fietspuzzeltocht langs plekken in Langedijk, die een 

rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de 

vKleven: woonhuizen, scholen, akkers, kermis, 

zoenplekken, etc. Bij iedere plek hoorde een foto uit 

het beeldarchief van de Stichting Langedijker 

Verleden. En precies op de plek waar de oude foto 

was gemaakt, moest door de deelnemers een nieuwe 

foto worden gemaakt. Tevens moest er een vraag 

over het familieverleden worden opgelost. Na afloop 

werden de oude foto’s naast de nieuwe foto’s gelegd. 

De “oudjes” hadden veel uit te leggen aan de 

“jonkies”.  

Inclusief “koude kant” vormen de vKleven een flinke 

familie. Ze waren daarom in vijf groepen verdeeld en 

iedere groep had zijn eigen puzzeltocht gekregen. 

Deze waren verschillend, namelijk een door ieder 

dorp van Langedijk, en een over de Waarddijk. Pas bij 

het eindpunt zagen ze elkaar weer. Dat was bij Jeux 

de Boule vereniging Les Milles Illes, waar de dag 

feestelijk met spel en grote verhalen werd afgesloten.  

Een puzzeltocht door Langedijk aan de hand van 

historische foto’s is heel leuk om te doen, op de fiets 

of lopend. Heeft u 

interesse, neem 

dan even contact 

op. Tegen een 

redelijke 

vergoeding 

kunnen wij dat 

prima samen met 

u regelen. 
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Route Noord-Scharwoude 

Route Waarddijk 
Route Oudkarspel 

Frans Tromp bij de opbouw van de kraam op 
de jaarmarkt in Broek op Langedijk 



6. Met of zonder ’t Regthuis 

Stichting Langedijker Verleden staat voor een moeilijke beslissing. De gemeente wil van 

’t Regthuis af. De stichting mag het kopen voor een z.g. “maatschappelijke 

verantwoorde” koopprijs. Dat is altijd nog een forse prijs. Bovendien ligt er een rapport 

van de Monumentenwacht, waarin de gebreken van het gebouw zijn aangegeven. Dat 

rapport liegt er niet om. Naast deze gebreken ligt er nog een nader toe te kennen 

schadeclaim voor de schade als gevolg van de bouw van het appartementencomplex De 

Kolfbaan.  

Hoe nu verder? Stel dat ’t Regthuis voldoende is hersteld en dat Stichting Langedijker 

Verleden ‘t Regthuis met hulp van sponsoren, leningen, acties e.d. kan kopen, dan is er 

de volgende vraag: kan de Stichting het ook onderhouden ? Denk aan WOZ, 

verzekeringen, gas, water, elektra, en gebruikelijk onderhoud als schilderen, kleine 

reparaties en vervanging inboedel. Dit allemaal wordt momenteel uitgezocht door een ter 

zake deskundige, die voor de stichting een ondernemers- of bedrijfsplan gaat opzetten. 

Het is zonder meer een mooi streven ’t Regthuis als museum en oudheidkamer te 

behouden voor Langedijk en voor iedereen met een beetje respect voor de historie van 

Langedijk. Het zou ook meer kansen bieden als ’t Regthuis volledig in handen van de 

Stichting komt: de trouwzaal kan behouden blijven voor trouwerijen met eventueel een 

eigen huwelijks ambtenaar, maar kan ook ingezet worden voor uitbreiding van het 

museum, of voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een kunstgalerie. Mooie 

gedachtes, maar meer activiteiten vragen om meer inzet van vrijwilligers. Het huidige 

bestuur kan dat niet alleen en zit met de vraag of er voldoende belangstelling is onder de 

Langedijkers om hieraan mee te werken. Deze vraag wil Stichting Langedijker Verleden 

aan haar donateurs voorleggen.  

Daarom ook is er op 1 oktober a.s. al een donateursvergadering in Celavie. Aan de 

aanwezige donateurs wordt gevraagd wat zij willen: wel of niet doorgaan met ’t Regthuis 

en de nieuwe activiteiten. Hoe en wat wordt verder die avond nog toegelicht. 

Natuurlijk wordt het ook een echte donateursavond, met weer pakkende presentaties 

over het rijke verleden van Langedijk. De uitnodigingen zullen half september per brief 

worden verstuurd.  

 


