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1. Het Regthuis
Het Regthuis is 14 oktober jl. na een ingrijpende renovatie in
stijl heropend. Dankzij gulle gaven door enkele grote en veel
kleine sponsoren is vrijwel het benodigde bedrag
bijeengebracht. Een kleine, maar zeer actieve groep
vrijwilligers heeft de verbouwingswerkzaamheden met volle
overgave uitgevoerd. Zonder hun was dit niet geluk. Op deze
plek in de Nieuwsbrief willen Stichting Hart van Oudkarspel en
Stichting Langedijker Verleden deze sponsoren en vrijwilligers enorm bedanken voor hun bijdragen en
inzet.

Hartstikke bedankt !

2. Expositie “Bruggen en Paden”
De nieuwe expositie “Bruggen en Paden” is tegelijk met de
opening van Het Regthuis geopend voor publiek. De expositie
is samengesteld uit vele foto’s van bruggen en paden, zoals
Langedijk ze voor de verkaveling in de 70-er jaren gekend
heeft. De expositiegroep heeft er veel werk in gestopt en een
uitgekiende collectie uit de vele foto’s samengesteld. Deze
collecties zijn heel informatief aangevuld met karakteristieke
beschrijvingen van de ontstaansgeschiedenis van buurt of
pad. Hierbij hoorden vaak ook verordeningen of reglementen over de brug en het pad.

Elke zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

3. Nieuw logo
Met de aankoop van Het Regthuis hebben Stichting Langedijker Verleden en Stichting Hart van
Oudkarspel mede het besluit genomen om samen verder te gaan. Om dit vooral ook naar buiten te laten
zien is voor een nieuwe huisstijl en een logo gekozen. Wellicht is het de lezer al opgevallen bij de opening
van deze nieuwsbrief. Op de plek van het traditionele Regthuis-plaatje staat nu het nieuwe logo. U zult
het ook terug zien in de toekomstige brieven en het drukwerk van de stichting.
4. Markten en braderieën
Net als andere jaren was Stichting Langedijker Verleden het
afgelopen jaar ook weer opvallend aanwezig op de diverse
markten in Langedijk. Nieuwe uitvergrote foto’s uit de 4
dorpen trokken weer alle aandacht en zorgden voor de
broodnodige uitbreiding van ons donateursbestand.
5. Rondvaarten en Dorpswandelingen
Het aantal rondvaarten met gids vanuit het Behouden Huis Oudkarspel was dit jaar wat bescheiden. Het
weer zat regelmatig tegen op de zaterdag. De keren, dat er wel gevaren werd, kregen gids en schipper
enthousiaste reacties van de passagiers. De historische Achterburggracht en de natuur van het Waardje
blijft prachtig en interessant om doorheen te varen.
Er was wel veel belangstelling voor de avondwandelingen door de 4 dorpen, georganiseerd tezamen met
de Stichting Toeristische Promotie Langedijk. Soms was de groep zo groot dat er gesplitst moest werden
en er met twee gidsen werd gewandeld.
6. Het Kleinstehuisjeschermerhorn
Het is altijd verrassend om buiten Langedijk iets tegen te komen
dat onmiskenbaar Langedijks is. Bijvoorbeeld in Schermerhorn.
Als je vanaf de Grote Kerk met zijn prachtige gebrandschilderde
ramen de straat het Zuidje inloopt, kom je op nr 11 bij het
Kleinste Huisje van Schermerhorn. Dit is het laatste
tuindershuisje zoals er ooit vele op het oude Schermereiland
stonden. Het huisje is net als het opkamertje in Het Regthuis
ingericht met een collectie gebruiksvoorwerpen uit
grootmoederstijd. De aandacht ging echter naar het bord aan de voorkant van het huisje. Zie de foto.

7. Sigarenfabriek
De wat oudere Langedijkers weten zich nog wel een aantal
verstokte sigarenrokers te herinneren, denk aan Arie Kuin, Jan
de Jong of Piet Bruin (Star). Echter, weinig mensen weten van
een sigarenfabriek in Langedijk. Niet dat de sigarendozen met
bestelwagens vol weggebracht werden, maar toch. De foto laat
zien waar dat was, en dan is het niet moeilijk te raden wat het
nu is.
8. Wie herkent deze foto van vroeger
Dick IJff stuurde ons een reactie op de foto van het bestuur van
de Schaatsclub Volharding in de vorige Nieuwsbrief:
“De tweede van links staande lijkt me of Pieter of zijn broer
Jacob Mosk. Pieter Mosk was getrouwd met de zus van mijn
Oma (Hiltje van Exter), Jannetje van Exter. De zesde staande van
links is L. de Wit uit Oudkarspel”.
Bedankt Dick. Misschien roept het bij anderen een herinnering
op. Voor een grotere foto, zie Nieuwsbrief 10. Wij houden ons
aanbevolen voor aanvullingen.
Bijgaande foto staat in het foto archief van Stichting Langedijker Verleden. Alle personen zijn bekend,
behalve het jongetje voorop. Zie DG 0947.

Willy Atteveld- Thiel wil heel graag weten wie hij is. Als u het weet, wilt u dan u reactie sturen naar:
nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl.?

Jaap Blokker uit Sint Maarten is op zoek naar de persoon achter deze foto.
Herkent u haar, geef het ons door. U kunt uw reacties sturen
naar: nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl.

9. Versterking
Met het verstrijken van het heden, neemt het verleden toe. Stichting Langedijker Verleden wil niet
achterop geraken. Bestuur, suppoosten en vrijwilligers willen graag uitbreiden met nieuwe krachten. Wat
het bestuur doet, kunt u vinden op de website onder Informatie, Werkgroepen. Het suppoostenteam
begeleidt bezoekers elke zondag in Het Regthuis. Dus als lezers interesse hiervoor hebben en het leuk
vinden om actief te worden, stuur een e-mailtje of bel naar secretaris Dick Zuiderbaan
(info@langedijkerverleden.nl, tel 0226-313722).

