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Beste lezers,
Nieuwsbrief 7 is de eerste Nieuwsbrief in dit jaar. Niet dat er geen nieuws was, maar
2016 is een apart jaar door alle veranderingen rondom ’t Regthuis en het ontbreken van
een expositie. Veel informatie heeft u al via de post ontvangen of in de bladen kunnen
lezen. Met deze Nieuwsbrief pakken we draad weer op.
1. ’t Regthuis
“Hoe staat het nou met ’t Regthuis”, is nu een vaak gehoorde vraag. Zo op afstand,
lijkt het ook wel een beetje stil. Af en toe een stukje in de krant of weekblad. Nou …
stil is het niet. We zijn druk bezig geweest met het ontruimen van het Regthuis. De
expositiezolder en de trouwzaal zijn al helemaal ontruimd. Spullen, boeken, mappen,
computers, allemaal elders ondergebracht. De financiële commissie is druk doende
om centen binnen te halen. De officiële aankoop van het gebouw is met de gemeente
vastgesteld en de overdracht vindt plaats in de eerste week van juni. Ook de
bouwcommissie is volop in actie. Pas als de overdracht gebeurd is kan er begonnen
worden met de restauratie.
2. Extra donateursavonden
Vanwege de verbouwing van ’t Regthuis is er
dit jaar geen expositie. Als tegemoetkoming
organiseren we twee extra avonden voor de
donateurs. Daarin krijgt u eerst tekst en uitleg
over de vorderingen met ’t Regthuis, en
daarna een film uit de oude doos of een
fotopresentatie met beelden van vroeger. De avonden zijn op donderdag 26 mei en
donderdag 15 september. Beide avonden beginnen om 20:00 uur in het
Behouden Huis in Oudkarspel. De uitnodigingen hiervoor heeft u eerder al
ontvangen, tegelijk met de factuur voor de jaarlijkse bijdrage.
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3. Lezing Paul Moeyes
Wellicht hebben sommigen van u de lezing van Paul
Moeyes bijgewoond. Dit was een initiatief van de 4-5 mei
stichting van Langedijk. De donateurs van Stichting
Langedijker Verleden kregen 2 euro korting op de
entreeprijs van 5 euro en waren speciaal genodigd. Paul
komt uit Oudkarspel en heeft zich gespecialiseerd op de
Eerste Wereldoorlog. Hij heeft daarover meerdere boeken
geschreven, waaronder een uiterst leesbaar boek over de
positie van Nederland en de Nederlanders tijdens de jaren 1914-1918. Het boek is
getiteld “Buiten Schot” en was de bron voor zijn lezing. Daarin behandelde hij de
opvang van de meer dan een miljoen Belgen in Nederland, dat toen 6 miljoen
inwoners telde. Aan de hand van foto’s, documenten en krantartikelen uit die tijd
illustreerde hij het “kunst en vliegwerk” van de regering in die jaren, en hoe de
houding van de Nederlanders veranderde tegenover de strijdende partijen, maar ook
ten opzichte van de opvang van de Belgen. Een uiterst boeiende lezing.
4. Stichting COOG
Stichting COOG gaat in ruste. Met de uitgifte van haar 7e
boek heeft de stichting voldaan aan haar doelstelling:
Coördinatie Onderzoek Oud-Geestmerambacht. In deze 7
boeken staat de kadastrale geschiedenis verzameld van de
7 verschillende dorpen in het Geestmerambacht. Naast de
meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen staan er veel
foto’s in van huizen, vaarten en bruggen. Historische
verhalen maken de boeken compleet. Het 7 e en laatste
boek gaat over Zuid-Scharwoude en wordt op 21 mei
feestelijk gepresenteerd in de Kooger Kerk te ZuidScharwoude, aanvang 11:00 uur. Donateurs van Stichting
Langedijker Verleden krijgen 5 Euro korting.
Als afsluiting van haar werkzaamheden hield de stichting COOG op 23 april een
feestelijke algemene vergadering. Voor de pauze een terugblik op alle onderzoeken
en het werk, dat nodig was om tot de 7 boeken te komen. Daarna volgden enkele
filmpjes uit vroegere tijden. Na de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op een
zeer onderhoudende lezing over “De Ambachtsheer van Zuid-Scharwoude” door Arie
Kaan. Historie? Zeker niet, want tot aan vandaag heeft Zuid-Scharwoude nog steeds
een Ambachtsheer, en staat de vraag open of de gemeente Langedijk zijn
verplichtingen tegenover deze Ambachtsheer moet nakomen. Wellicht horen we daar
op 21 mei bij de uitreiking van het boek
door deze Ambachtsheer meer van.
Kijk op de website voor alle informatie over
Stichting COOG
5. Historische Vaartochten
Het Behouden Huis is in april weer gestart met haar wekelijkse rondvaarten. Het zijn
er nu twee: de Natuurrondvaart en de Historische rondvaart. De Historische
rondvaart start om 10:00 uur en gaat van Het Behouden Huis naar de Knip en terug
en dan via ‘t Waardje naar de sluis en langs de andere kant van ’t Waardje weer
terug. De rondvaart wordt begeleid door een van de leden van Stichting Langedijker
Verleden en duurt ca een uur. De website van Duijs geeft een leuke impressie.
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De Natuurrondvaart start om 07:00 uur en gaat
via het Waardje naar het Waarland en de
Boomerwaal en dan richting de plas van
Dirkshorn. Daarna langs de Achterburggracht
weer terug naar Het Behouden Huis. Deze
rondvaart gaat ca 3 uur duren.
Voor alle informatie en opgave, kijk op de
website van Het Behouden Huis
6. De Heilig Hartschool
In de vorige Nieuwsbrief plaatsten we een groepsfoto van de vroegere H.Hart School.
Agaat Bijpost-Leering wil graag weten wie er allemaal op staan. We kregen een
reactie binnen van Riet Rood – Tromp uit Heerhugowaard:

Een vraagteken staat voor de namen die ik niet weet. Ik ben bij de bovenste rij
begonnen.
??, ??, Alie Leering, Nel Buiter, ??, ??, Truus Dudok, ??, ??, Langedijk, Tinie
Kraakman (spar), Martha Kramer (zuurkoolfabriek), Alie Schotten, Gaat Bergen, Ank
Beemsterboer, Kramer
??, ??, Riet Tromp (ik), Bets Leering, ??, ??, Gre Ooievaar, ??, Riet Smit, Riet Stet,
??, Riet Cornelissen, Martha Langendijk.
Nel Overtoom, Nel Buter, Sien van Vliet, ??, Tinie Bakker, ??, ??, ??, Willie
Beentjes, ??, Thea Duijvis, Han Langedijk.
Van de voorste rij herken ik niemand.
Toch mooi zo’n reactie, en als iemand aanvullingen heeft, houden we ons natuurlijk
aanbevolen.
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7. Harmonie Langedijk
Op foto van Piet Dekker over de Harmonie van Langedijk
(zie Nieuwsbrief 6) zijn nog geen reacties binnen
gekomen.

8. Foto van de bouw van een pand
Endrie Blom stuurde ons bijgaande foto van de bouw van een pand. Gezien de
plaatsing van de ramen is het niet waarschijnlijk dat het een woonhuis is, maar
waarschijnlijk een schuur of werkplaats. Zo te zien aan de smalle glasroeden zijn het
ook stalen ramen, en die komen bij woonhuizen niet voor of zeer sporadisch. Wij
schatten dat de foto tussen ongeveer 1900 en 1925 is genomen. Het dak lijkt ook af
te wijken van wat hier in de omgeving gebruikelijk was. Het lijkt een gebroken kap of
Mansardedak, maar het is een plat bovendak. Ons is niet bekend of een dergelijke
bouwwijze hier in de omgeving ook voor komt.

Hoewel … de stijl van het opgeknapte gemaal aan
de noordkant van het Waarland lijkt er wel wat
op.
Heeft een van onze donateurs de echte oplossing
?
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