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1. Donateursavond 2019
De donateursavond komt er aan. Op 1 november in Café De Heerlijkheid, Dorpsstraat 826, Oudkarspel
(voorheen Celavie). We beginnen om 20:00 uur.
2. Nieuwe expositie over de ruilverkaveling
De huidige expositie “Bruggen en Paden” trekt nog steeds veel
belangstelling. Voldoende reden om de expositie nog enige tijd
open te houden. Voor de nieuwe expositie over de Ruilverkaveling is veel beeldmateriaal aangeleverd. Alleen van de ruilverkaveling in Broek op Langedijk kunnen we nog best foto’s
gebruiken. Dus als u foto’s van de ruilverkaveling in Broek op
Langedijk heeft, en u vindt het leuk dat we deze gebruiken voor
de nieuwe expositie, neem contact op met Dick Zuiderbaan,
telefoon: 0226-313722 of stuur een e-mail naar
info@langedijkerverleden.nl

Bespreking ruilverkaveling

3. Koolschuur en Gasfabriek
De expositiezolder in Het Regthuis is recent verrijkt met twee
prachtige miniaturen: een Koolschuur met -schuit en de
maquette van de Gasfabriek.
De Koolschuur van ome Joop Masteling is gemaakt door Han
Masteling uit Koedijk, die eerder de Tuinderswurft in Het
Regthuis heeft geplaatst (zie Nieuwsbrief 12). Natuurgetrouw
en perfect op schaal, evenals het voorliggende motorvletje met
kool van Bram Pielkenrood uit Broek op Langedijk.
De maquette van de Gasfabriek is geschonken door gemeente
Langedijk. Deze maquette had al die tijd in het gemeentehuis
aan de Vroedschap gestaan. Bij de verhuizing van de gemeente
naar De Binding leek het de gemeente een goede zaak om deze
maquette over te dragen aan Stichting Langedijker Verleden.
Voor ons een nieuw pronkstuk op de expositiezolder. Zeker
voor de oudere bezoekers uit Langedijk een mooie en
interessante terugblik op de tijd vóór het aardgas uit Groningen.
Toen er nog cokes- en later hoogovengas geleverd werd aan de
huishoudens in de dorpen. En ook het naaiatelier, de
brandweergarage en de gymzaal zijn op de maquette terug te vinden.
Beide miniaturen zijn een plaatje om te zien en zeker een bezoek aan Het Regthuis waard.

4. Schenkingen
Stichting Langedijker verleden heeft de afgelopen maanden weer veel goederen geschonken gekregen,
waaronder oude tijdschriften en krantenknipsels, foto’s, schilderijen, filmpjes, boeken, etc. Vooral de
gemeente Langedijk heeft ons veel historisch waardevolle voorwerpen geschonken, waaronder: een groot
wandtapijt tijdens het negen eeuwen feest gemaakt door de handwerkclub (inclusief een bordje met de
namen van de handwerkers), aquarellen en schilderijen van Grada Bouwman, een schilderij van de O.L.V
toren te Amersfoort met namen en een dankbetuiging voor de opvang van Amersfoorters tijdens de 2e
Wereldoorlog, verschillende herdenkings- en sierborden, een bekken met houten hamer.
Op zondagmiddag 7 juli kwam de heer Sikko Parma uit
Muiderberg op bezoek in het Regthuis met zijn dochters en
kleindochters (zie foto). Hij is de kleinzoon van veldwachter
Parma, waarvan een artikel in de Otterplaat van 2004 staat (blz.
43). Hij kwam een kappendoos brengen, bestemd voor een
Westfriese kap. De kap had hij al eens eerder aan ons
geschonken. Ook kwam hij nog eens naar zijn geboortehuis
kijken, de tegenwoordige pizzeria naast Tivoli. In de kappendoos
bewaarde Neeltje Smit haar Westfriese kap. Neeltje was
geboren in maart 1866 in Broek op Langedijk. Ze was de dochter
van Jacob Smit en Neeltje Pranger. Ze trouwde op 2 mei 1885 in Familie Parma in Het Regthuis
Zuid-Scharwoude met Rijkert Luijting. Ze overleed op 1 mei
1909 in Zuid-Scharwoude. Haar dochter Neeltje was de moeder van Sikko.
Mevrouw Alie Scholte uit Oude Niedorp schonk ons een fotolijst
uit 1932. In deze lijst staan portretten van het bestuur en
ondernemers van de smederijen in de gemeente Langedijk en
omstreken. Via Jose en Bram Pielkenrood is de foto bij
Langedijker Verleden terecht gekomen. De lijst hangt thans bij
de trap naar de expositiezolder.

Smederij-eigenaren uit Langedijk e.o.

5. Buitenschoolse Voorlichting over de geschiedenis van Langedijk
BSO Wiplala (kinderopvang) naast De Duizend Eilanden school
in Noord-Scharwoude kwam in juli bij ons met het verzoek om
iets over de geschiedenis van Langedijk te vertellen aan de
kinderen tijdens de opvang. Monique van Hout en Piet van Kleef
pakten dit verzoek energiek op. Monique zette snel een
presentatie op en Piet zocht enkele leuke stukjes film bij elkaar
over het werk op het land en het varen met de schuit. Op de
dag zelf stonden enthousiaste juffen en leergierige kinderen ze
al op te wachten. Presentatie en film kwamen prima over,
vooral toen Piet ook nog even ter plekke in een versleten
overall voordeed hoe ze vroeger de schoffel hanteerden en op
knietjes vuil plukten. Het was verassend hoeveel kinderen al
geleerd hadden van ouders en opa’s en oma’s. Ook slimme
vragen en emotionele onderwerpen kwamen voorbij.

6. ‘Uit de oude doos’ uit de nieuwsbrief van de AOL, door Hans de Graaf
Bakkerij Weder, ruim honderd jaar geleden.
Op deze mooie foto,
gemaakt aan het begin
van de vorige eeuw zien
we dat de hele buurt is
uitgelopen om op de
gevoelige plaat te worden
vastgelegd. We staan
voor de bakkerij van
bakker Weder, net ten
noorden van de
Veilingbrug in Broek op
Langedijk. In 1934 werd
deze prachtige stolp met
voorhuis, authentieke
erfbeplanting en een
ooievaarsnest op het dak
gesloopt en vervangen
door een zeker voor die
tijd heel modern pand
waarin de bakkerij en een lunchroom werden ondergebracht, later kwam daar een slijterij bij. Het
aanzicht veranderde hierdoor nogal, al is de bebouwing ten noorden van de bakkerij ook tegenwoordig
nog goed herkenbaar. Drie generaties Weder bakten op deze plek brood, koek en gebak van hoge
kwaliteit. Na beëindiging van de bakkerij is in het pand alweer jarenlang restaurant ’t Bakkershuys
gevestigd.
Kapper Cornelissen
Vroeger waren er in Langedijk vele kappers actief. Een van die kappers was Henk Cornelissen die 1936 zijn
zaak opende. Op deze foto
van september 1950
neemt hij een foto in zijn
kapperszaak aan de
Spoorstraat (nu nr. 66) te
Noord-Scharwoude waar
dames en heren werden
geknipt. Het woord
bestond toen nog niet
maar eigenlijk is dit een
heel vroege selfie want in
de spiegel zien we Henk
Cornelissen, zijn vrouw
Uut en hun dochters
Gerda, Tiny en Riet, die
later ook allemaal actief in
de zaak meewerkten. We
zien hier nog een echte
ouderwetse kappersinrichting met scheergerei, frictions en lotions. Verder werden er net als bij vrijwel
alle kappers ook rookwaren en drogisterijartikelen verkocht. De zaken gingen goed en in 1955 werd er
verhuisd naar een nieuw gebouwd pand aan de Willem de Zwijgerstraat 12. In 1979 ging de zaak over
naar zoon Jan, die tot 1 augustus 2016 bleef knippen en op 75 jarige leeftijd besloot te stoppen. Hiermee
kwam er een einde aan een kapperszaak, die ruim tachtig jaar heeft bestaan en waar in die tachtig jaar
duizenden Langedijkers zijn geknipt.

7. Schoolfoto uit 1917
Onderstaande foto is gemaakt op 31 maart 1917 vóór de stal van Klaas de Boer in De Koog in ZuidScharwoude. Later kwam hier de autowasserij van Rem Komen. Nu staan er nieuwe huizen. We zouden
graag willen weten wie er op deze foto staan. Herkent u iemand, laat het ons weten en stuur een emailtje naar info@langedijkerverleden.nl of pak de telefoon en bel Piet 0226-314802 of Dick 0226-313722

De foto staat in ons archief bij schoolfoto’s onder: SF09 191704
8. Schoon Regthuis
Een zes-tal mensen heeft gereageerd op onze oproep om het Regthuis schoon en netjes te houden. Daar zijn
we heel blij mee. Natuurlijk kunnen er nog altijd mensen bij. Dus als u ons wilt helpen, bijvoorbeeld een uurtje
op de maandag-of dinsdagochtend, stuur dan een e-mailtje naar info@langedijkerverleden.nl of bel naar Dick
Zuiderbaan tel. 0226-313722). Het hoeft niet veel tijd te kosten en na afloop kun je nog even gezellig koffie
drinken.

