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1. Lezingen in Het Regthuis  

18 mei a.s. geeft Arie Kaan in Het Regthuis een lezing over De Spaanse Griep in 

Langedijk. Griep is een jaarlijks terugkerend ongemak, veroorzaakt door een 

virus. Het begint na de zomervakantie en heeft in maanden januari, februari zijn 

maximum. De meeste mensen hebben er doorgaans een week of twee flink last 

van. Berucht is de Spaanse griep uit 1918 met over de hele wereld veel 

sterfgevallen. Arie Kaan vertelt u in een boeiende lezing wat voor impact deze 

Spaanse griep in Langedijk gehad heeft.  

De lezing is vrijdag 18 mei a.s. 20:00 uur in Het Regthuis. De entree bedraagt 5 

euro en daar zijn de koffie of thee bij inbegrepen. Aanmelden hoeft niet en vol is 

vol. 

 

2. Rabobank Clubkas Campagne 

De Rabobank is gestopt met haar fietssponsor actie. Dit jaar is de bank 

gestart met de Rabobank Clubkas Campagne. Middels deze campagne 

kunnen mensen hun favoriete club steunen. Iedereen, die lid is van de 

bank, heeft onlangs een kaart ontvangen met een inlogcode. Als ze 

daarmee inloggen kunnen ze 5 keer een stem geven aan hun favoriete 

club. En 1 club kunnen ze een dubbele stem geven. Stichting 

Langedijker Verleden is onderdeel van Stichting Hart van Oudkarspel. 

We kunnen uw steun heel goed gebruiken. Dus als u lid bent van de 

Rabobank en u heeft een kaart ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne, 

Geef uw stem – liefst twee - aan Hart van Oudkarspel 

U helpt daarmee Stichting Langedijker Verleden en Het Regthuis. 

 

https://www.langedijkerverleden.nl/


 
 

3. Expositie “Bruggen en Paden” 

Vanaf de opening in oktober vorig jaar hebben veel mensen een 

bezoek gebracht aan het gerenoveerde Regthuis en de expositie 

“Bruggen en Paden”. De expositie zal nog tot november te zien zijn. 

Nieuw in de expositie is de “tuinderswurft”, gemaakt door Han 

Masteling, met sorteermachine (werkt echt!), hort en Langedijker 

metÒrvlet van Bram Pielkenrood. Echt een plaatje om te zien. 

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

 

4. Rondvaarten en Dorpswandelingen 

Er zijn vanaf april weer rondvaarten met gids vanuit Het Behouden 

Huis Oudkarspel van start gegaan. De rondvaarten gaan door de 

Achterburggracht van Oudkarspel en ’t Waardje. De gids vermaakt u 
tijdens de vaart met zijn of haar kennis van het Oudkarspel van 

vroeger en nu. Een mooi tochtje en als u interesse heeft, kunt u zich 

aanmelden via de website van Het Behouden Huis. Klik op 

rondvaarten. 

Vanaf 20 juni is er elke woensdagavond een dorpswandeling met gids door een van de dorpen van 

Langedijk. De wandelingen starten ‘s avonds om 19:00 uur en duren ca 2 uur. Raadpleeg de agenda van 

onze website voor verdere informatie. Klik op agenda. 

 

5. 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). 

  

http://behoudenhuisoudkarspel.nl/wat-is-er-te-doen/activiteitenoverzicht-per-categorie/natuur/rondvaarten-2/
https://langedijkerverleden.nl/agenda/
mailto:info@langedijkerverleden.nl


 
 

6. Foto bewoners Kroonstraat 

Enige tijd geleden stuurde Jacob de Maijer onderstaande e-mail met foto: 

Het gaat over deze foto die ik enige jaren geleden heb gekregen van een ver familielid, Gitta Met. 

Haar oma en moeder staan er op rechts onder. De namen waren; Brechtje Nierop-Otto en dochter 

Marie Met-Nierop. Deze oma,  Brechtje dus, was de buurvrouw in de Kroonstraat van mijn oma tw 

Grietje Breed-Boot. Deze foto stond naar mijn herinnering jaren geleden levensgroot in de 

Broekerveiling. Ik vermoed dat mijn grootouders er dus ook opstaan, maar dat wil ik graag zeker 

weten. Mijn vraag aan u is dus, zijn de namen van deze mensen bij u bekend? of weet u iemand 

die dit wel weet. Bij voorbaat dank. 

 

Als u informatie heeft over deze foto of personen herkent, dan zou u Jacob de Maijer daar heel blij mee 

kunnen maken. U kunt uw informatie per e-mail doorsturen naar info@langedijkerverleden.nl.  


