
 

 

 

Aan de donateurs van Stichting Langedijker Verleden, 

 

Beste mensen, 

 

Sinds de donateursavond op 10 november 2016 is er ten aanzien van het Regthuis veel 

gebeurd. Na enige vertraging is de koopovereenkomst op 21 december 2016 getekend 

en de akte van levering is op 19 januari 2017 bij de notaris getekend en afgehandeld. 

 

Op maandag 23 januari 2017 is onder leiding van Anne Oostenveld met een aantal 

ervaren timmerlieden en vrijwilligers begonnen met de renovatiewerkzaamheden. Als 

eerste werd de vloer van de trouwzaal onder handen genomen, zie onderstaande foto’s. 

 

                    
 

Daarna zijn veel werkzaamheden verricht op de expositiezolder. Na het repareren van  

de plafondbalken in de trouwzaal is de vloer van de zolder vernieuwd. Ook is de indeling 

van de zolder aangepast waardoor er meer ruimte is ontstaan.  

In de week van 13 februari 2017 is door een gespecialiseerd bedrijf de fundering 

hersteld zodat het Regthuis weer recht staat.  

Hierna is begonnen met het isoleren van het gebouw, het vervangen van de centrale 

verwarming, het verwijderen van de keuken en toiletgroep (i.v.m. de andere indeling), 

het vervangen van de elektrabuizen, lasdozen en installatiedraden en het verplaatsen 

van de meterkast. Ook is de latei en het metselwerk boven het keukenraam vernieuwd 

en zijn de muurankers gedemonteerd (uitgehakt), ontroest en weer gemonteerd. 

 

       
 

Sinds half maart staat het Regthuis in de steigers en is begonnen met het repareren en 

isoleren van het dak. Gelijktijdig is begonnen met het verwijderen van de oude verf van 

de vensters. Tijdens deze werkzaamheden bleek al gauw dat al de kozijnen aan de 

noordkant door houtrot zijn aangetast. De kozijnen worden zo spoedig mogelijk hersteld 

zodat met het schilderwerk begonnen kan worden.                                                                                          

Voor het schilderwerk zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij willen 

helpen.  



 

 

 

           

        
                                                                 

Inmiddels is via giften vanuit de gemeenschap, stichting Langedijker Verleden, stichting 

Hart van Oudkarspel en fondsen ruim € 250.000,- bijeengebracht, een prachtig 

resultaat. De totale renovatiekosten inclusief de aankoop van het Regthuis zijn begroot 

op € 296.000,- We moeten nog € 46.000,- bij elkaar zien te krijgen. Via bijzondere 

fondswervingen hopen we dat te kunnen bewerkstelligen.                                  

 

Om het Regthuis te exploiteren denken we aan de volgende mogelijkheden: 

- museum gerelateerde activiteiten zoals museumbezoek, lezingen, wandelen of varen  

  met gidsen; 

- sfeervolle trouwlocatie aanbieden; 

- verlengstuk van Het Behouden Huis voor wat betreft vergaderingen, cursussen of een    

  familiereünie;  

- bijzondere evenementen/activiteiten aanbieden zoals huiskamerconcerten, toneel,  

  lezingen, films of bijvoorbeeld Yogalessen; 

- ook een B&B en slapen in de bedstee is een mogelijkheid om geld te genereren. 

 

Inmiddels zijn we al druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling 

over ‘Bruggen’ en ‘Paden’ die Langedijk rijk was voordat de verkaveling, begin 1970,  

zijn intrede deed 

 

Als alles mee zit, hopen we in het najaar van 2017 het gerenoveerde Regthuis feestelijk 

te kunnen openen voor al onze donateurs en belangstellenden.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Stichting Hart van Oudkarspel en 

Stichting Langedijker Verleden,  

Dick Zuiderbaan,                                                                                                                            

secretaris.   

Wilt u zich aanmelden om te helpen bij het schilderen dan kan 

dat via het e-mailadres anne@behoudenhuis.nl of bel even naar      

0226-313722.  

 

Ook kunt u het Regthuis bezoeken om een idee te krijgen wat  

het schilderwerk inhoudt.  

 

Houdt u niet van schilderen en u wilt ons toch graag helpen dan 

kunnen wij uw hulp goed gebruiken bij de talrijke kleine 

werkzaamheden die nog verricht moeten worden.  

 

 

   Als alles meezit hopen wij in samenwerking met Stichting    

   Hart van Oudkarspel het Regthuis in juni/juli 2017 te   

   kunnen gaan herinrichten. Ook hier hebben wij weer de   

   hulp van vrijwilligers voor nodig.  

 

   Wilt u ons hierbij helpen laat het dan even weten via  

   info@langedijkerverleden.nl of bel even naar 0226-313722. 
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