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Beste lezers, 

Op de valreep van 2016 Nieuwsbrief 9. Het is een apart jaar geweest. Geen expositie, 

wel waren we druk met onze fotostand op diverse markten, historische vaartochten en 

rondwandelingen, presentaties voor groepen, scholen en senioren, de verhuizing van 

onze collectie naar het Behouden Huis, de subsidieperikelen, geldinzamelingen en 

onderhandelingen over de aankoop ‘t Regthuis en uiteraard het opstellen en uitbrengen 

van de nieuwe Otterplaat. 2017 zal vooral in het teken staan van de restauratie van ’t 
Regthuis. Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar een mooi en gerenoveerd Regthuis 

openen met een pakkende expositie. Wij hebben er zin in en wensen al onze donateurs 

en lezers 

een mooi en bruisend 2017. 

1. ’t Regthuis 

Mooie berichten van het subsidiefront. We ontvingen 35.000 euro van het Oranjefonds. 

De provincie Noord-Holland heeft 30.000 euro toegekend voor de restauratie van ’t 
Regthuis en de Stichting Cultureel Erfgoed Oudkarspel is 10.000 euro bijgedragen. De 

stand is nu maar liefst 235.000 euro. We zijn er nog niet, want het streef bedrag staat op 

3 ton. Wel kunnen we van start met de verbouwing. De koopovereenkomst is door alle 

partijen op 21 november getekend. Het is nog even wachten op het passeren van de 

notariële akte. Dat gaat een dezer dagen gebeuren.  

We zullen dan gelijk starten met het recht zetten en voor een deel opnieuw funderen van 

het Regthuis. Dit moet als eerste gebeuren voordat andere werkzaamheden kunnen 

plaats vinden. Ook zal worden gewerkt aan de dakconstructie om de aangetaste balken 

aan de noordkant voor een deel te vervangen. Kortom we staan in de startblokken. 

http://www.langedijkerverleden.nl/


2. Expositie in de St. Maartenschool 

Alle scholen waren in oktober actief met de 

Kinderboekenweek, zo ook de Sint Maartenschool in 

Oudkarspel. Frans Tromp van Stichting Langedijker 

Verleden was uitgenodigd om een verhaal te houden 

over oude gebruiksvoorwerpen, die de kinderen niet 

meer kennen. De kinderen van groep 8 moesten 

vervolgens aan de hand van zijn verhaal, zelf 

opschrijven wat zij hadden gehoord. Frans had 

verscheidene attributen mee en voor ieder attribuut was 

er een groepje van 3 a 4 kinderen, die dit moesten opschrijven. Ze zetten het in de 

computer en draaiden daar hun verhaal uit. Dit werd dan bij de attributen gezet en zij 

moesten het dan doorvertellen aan de andere kinderen van de school. De verhalen waren 

heel verrassend en ook leerzaam voor ze. De reacties waren heel positief, ook van de 

ouders, opa's en oma's. 

3. Oude foto’s 

In Nieuwsbrief 8 stond de foto van Martin Wagenaar: 

“De naaiclub van de dames Balder”. 

Dick Kaas uit Odijk kwam al snel met een 

waardevolle reactie. Hij had zijn tante Sijtje (geb. 

1922) van het Frabiekspad in BOL gesproken en van 

haar een aantal namen gekregen. Zijn tante gaf 

verder nog aan dat op de foto een totaalgroep staat, 

maar dat er per keer maar 4-6 jongedames naailes kregen. Meestal gingen de eerste 

jongedames een paar jaar later naar de huishoudschool.  

rijen van voor naar achter: 

1e rij van links naar rechts: 5e zeer waarschijnlijk Bets van Gelder. 8e Mien Kouwen 

2e rij vlnr: 1e: Anna Sybilles Bakker (1e schoonmoeder van Rudi Carrell), 2e: Aartje 

Zuidam 

3e rij vlnr.: 5e: Ma Huibers, 6e: Maartje Jonker?, 7e: Geertje den Hartigh (bijnaam 

Paauw), 8e: Ma Smit (Balder) 

4e rij vlnr: 2e: Agaath Hopman, 3e: Geert Ameide (van de bakker), 4e: Ma Strijbis, 7e: 

Ma Kossen (later geh. Kouwen) 

 

aanvullingen zijn van harte welkom! 

  



De nieuwe foto is van Robert Volkers. Robert wil graag weten wie er nog meer op de foto 

staan. Het bijschrift van de foto luidt: "Een uitje rond 1938 van een buurt uit Zuid-

Scharwoude, met een NACO bus. Waarschijnlijk is de foto genomen bij de bekende 

uitspanning De Gooische Boer in Bussum (red.). 

Staande derde van rechts Jan Bruin (vader van Arie) en staande derde van links Trijntje 

Schrijver (moeder van Arie) en een aantal buren, de locatie is onbekend." De foto komt 

uit het familie archief van Arie Bruin en Nel Beemsterboer. 
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