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Beste lezers, 

Met nieuwsbrief 6 sluiten we het jaar af. Vanwege de perikelen rondom ’t Regthuis een 

bewogen jaar. Hoe het verder gaat, leest u bij het eerste punt in deze nieuwsbrief. Het 

bestuur van de Stichting Langedijker Verleden wenst u op de valreep  

een hele fijne Kerst en het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Wij hebben er zin in.  

1. ’t Regthuis 

WE ZIJN ER BIJNA UIT.  

Onze onderhandelaars en de gemeente zijn op 17 december jl. bij elkaar geweest. 

Vraagprijs van de gemeente en bod van Stichting Langedijker Verleden komen dicht  

bij elkaar. Ook zijn er aanvullende afspraken, zoals overdracht van subsidies, die 

eerder door de gemeente zijn aangevraagd, verrekening van onderhoudskosten voor 

komend jaar, onderzoek of er wel of niet asbest aanwezig is, vrijstelling voor 

incidentele activiteiten e.a.  

Eerder had het bestuur al ingestemd om samen op te trekken met de Stichting Hart 

van Oudkarspel, die eigenaar is van het Behouden Huis. Anne Oostenveld, bestuurslid 

van Stichting Hart van Oudkarspel, was bij de onderhandelingen betrokken. 

Opperonderhandelaar Han Kuiper, Dick en Anne Zuiderbaan trekken er met zijn 

drieën hard aan om tot een goed akkoord met de gemeente te komen. 

Vooruitlopend op de aankoop - als deze doorgaat – werken we samen met Hart van 

Oudkarspel plannen uit om ’t Regthuis op te knappen en te renoveren tot een echt 

mooi museum. Het moet een pareltje in Oudkarspel worden, gericht op alle oude en 

nieuwe Langedijkers, maar ook op alle buitenstaanders met belangstelling voor oude 

musea, voor de geschiedenis van Langedijk als specifiek en bijzonder gebied in de 

regio en in West-Friesland. Dat gaat best veel geld kosten, eerdere rapporten van de 

Monumentenwacht en kostenramingen hebben dat al aangetoond. We moeten dan 

echt aan de bak. Een beginnetje is al. De tentoonstellingszolder is leeggehaald. Alle 

spullen, boeken, ordners, dvd’s zijn keurig genummerd en ingepakt voor een 

verhuizing naar Het Behouden Huis. Met of zonder aankoop, verhuizen moeten we 

toch.  

Oproep: Vanaf half januari 2016 willen we, als de aankoop door gaat, de 

spulletjes verhuizen. Daar kunnen we nog wat handige verhuizers bij 

http://www.langedijkerverleden.nl/


gebruiken. Dus wie tijd en zin heeft, bel even naar Dick Zuiderbaan, tel. 

313722 om je op te geven.  

2. Afsluiting seizoen 2015 

De jaarlijkse donateursavond op 13 

november was de afsluiting van het seizoen. 

Alle donateurs hadden twee weken eerder 

de uitnodiging hiervoor ontvangen, tezamen 

met de Otterplaat 2015 en het jaarverslag 

van de secretaris. De financiële 

jaarafsluiting is opgeschoven naar januari in 

verband met aanpassing aan de BTW-

verplichtingen, die voor dit jaar zijn 

opgelegd. U houdt dit nog tegoed van ons. 

Tijdens de 

bijeenkomst was er weer veel lof over de nieuwe 

Otterplaat, die sommigen al in 1 keer hadden uitgelezen. 

Lof was er ook voor Ria Put, die na vele jaren afscheid 

heeft genomen van het bestuur. Terecht dat ze door 

voorzitter Hans de Graaf even in het zonnetjes werd 

gezet.  

Het overgrote deel van de donateursavond werd – bijna 

traditioneel - opgeluisterd door Evert van der Plas met een 

presentatie over de Bruggen en Paden in Langedijk. De 

paden zijn er nog, veel bruggen niet meer. De meeste 

aanwezigen kennen ze nog wel. Evert wist ze vaak met 

een leuke vertelling of anekdote weer in herinnering te 

brengen, van Oudkarspel tot en met Broek op Langedijk. 

 

 

3. “De Gunst” 

Had u het al gezien? De Gunst (voorheen de Sparwinkel van de 

familie Kraakman) heeft zijn tegeltableau weer terug. De huidige 

eigenaar, Dhr. Glas wees op de kritiek, die hij indertijd kreeg 

toen het tegeltableau (noodgedwongen) werd verwijderd. De 

tegels begonnen los te laten en er waren, er al en paar naar 

beneden gevallen. Bij het verwijderen is helaas vrijwel niets van 

de oude tegels bewaard gebleven maar de intentie van de heer 

Glas was altijd om het tableau weer in ere te herstellen. Omdat 

het opnieuw laten maken van dit tableau nogal kostbaar was en 

er andere financiële prioriteiten waren heeft het even geduurd 

maar het zit er weer in waarmee weer een stukje van de 

Langedijker cultuurhistorie is hersteld. Mooi toch!  

  

Figuur 1Ria Put en Hans de Graaf 

Figuur 2Evert van der Plas 



4. De schilderijtjes van Mettes 

Onlangs zijn we via een schenking door Ria 

van Diepen-Mettes in het bezit gekomen van 

drie schilderijtjes. Ze zijn geschilderd door 

Siemen Mettes, die later naar Schiedam is 

verhuisd. Op twee ervan staat de achterkant 

van het winkeltje van Koopman en op de 

ander staat de brug bij de raadhuisbuurt met 

rechts café De Burg. Ria, bedankt! 

 

5. De Heilig Hartschool 

Op de facebook pagina van “Je bent een Langedijker als…” 

kom je regelmatig prachtige oude foto’s tegen. Vaak wordt 

er gevraagd of iemand weet wie er op staan of wat het is. 

Zo stelde Agaat Bijpost-Leering een vraag over de Rooms 

Katholieke parochiale school van het Cornelius gesticht te 

Noord Scharwoude. Er ging niet direct een belletje 

rinkelen. Waar zou deze school dan wel gestaan hebben? 

Een oude foto uit ons archief bracht duidelijkheid. Deze 

naam staat namelijk op de tegel boven de ingang van de 

school, die vooral bekend stond als de Heilig Hartschool. 

De school was onderdeel van het zusterhuis, dat naast de 

parochie van de Katholieke kerk stond. Nu staat er het 

nieuwe Kloosterhof. 

Daarmee is de vraag nog niet beantwoord. Want weet wie er allemaal op de foto 

staan, die genomen is tussen 1946 en 1948? Als u namen weet, wilt u dit terug 

sturen via de e-mail naar Nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl. ? 
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6. Piet Dekker 

Onlangs ontvingen wij van Peter de Rover onderstaande foto met een korte 

toelichting. Helemaal rechts op de foto staat zijn grootvader Pieter Dekker. Deze 

Pieter Dekker was gehuwd met Maartje Brommer. Zij woonden in de Julianastraat in 

Broek op Langedijk en later in Alkmaar. Zij kregen drie zoons: Aldert, Cees en Piet en 

2 dochters Trijntje (de moeder van Peter de Rover) en Annie. Zijn opa Pieter Dekker 

werkte bij de transport in Broek op Langedijk, onder andere bij het overladen van 

kool van de schuit in spoorwagons. Een vetpot was dat niet. Volgens de schenker van 

de foto staan op deze foto vier mannen (waaronder dus zijn opa), die als de 

Langedijker Harmonie wat geld probeerden bij te verdienen. De schenker van de foto 

weet niet wie er nog meer op de foto staan, wanneer de foto is genomen en waar. 

Volgens ons is het niet de toentertijd bekende Kleine Kapel. Maar wie dan wel? Laat 

het ons weten en stuur een e-mail naar Nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl.  
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