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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
West Dijck

Schenkingen, resp. Bruikleen

In de voorjaarsnieuwsbrief van dit jaar heeft een
artikeltje gestaan over de West Dijck (verlengde
Westerweg). Inmiddels is de dijk weer in oude
luister hersteld. De puinkorrelverharding is verwijderd, de oorspronkelijke grond is weer teruggestort
en met gras ingezaaid. Tijdens het overleg met de
gemeente en belanghebbenden is de wens
uitgesproken om bij de West Dijck een informatiebord te plaatsen met info over de historie van deze
en omliggende dijken. Bij de gemeente is een
verzoek ingediend om dit bord te mogen plaatsen
en om een kleine financiële bijdrage te leveren. We
hopen dat de gemeente positief op dit verzoek
reageert.

In de periode 1 maart tot 1 november 2016 heeft
HVOA onderstaande schenkingen, resp. in bruikleen, van diverse gevers mogen ontvangen: 2
blokkendozen hout, handdoek Liliade, documenten
grondonderzoek Geesterweg, keurkaarten Klaas
Hoorn en Kijfpolder, getuigschrift 2-4-1930, boekjes
van J.P. van Mullem, legpenning staking NS 1944,
embleem BB, embleem NS, plantersboekje 1972 1990, dvd Akerpop in Storeyclub, oude Groene
Valck boekjes, slagboom pontveer, foto`s, 14
schilderijen o.a. van het pontje, documenten
pontveer, foto`s natuurbad (bruikleen), receptieboek
natuurbad (bruikleen), schoenleest, 8 superfilms,
dvd bloembollenteelt Akersloot, USB stick fam.
Verduijn, spaarpot R.K. Coöp. Boerenleenbank,
oude reclame artikelen middenstand, tegeltje
Jacobusschool, ordner omnummeren huisnummers
1958-1980, bloemen bij Akerpop, vrachtbijdrage,
diverse info luchtbeschermingsdienst.

Slagboom pontveer
Via via is bij ons de slagboom van het voormalige
pontveer van Akersloot beland. We willen graag
deze slagboom een tweede leven geven als
aandenken aan dit pontveer. We willen de
slagboom ombouwen tot vlaggenmast en plaatsen
bij onze werkruimte ‘De Groene Valck’. We hopen
dat komend voorjaar de vlag in top kan.

Frans Zonneveld
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Historisch Informatie Punt (HIP)
In samenwerking met de bibliotheek organiseert
HVOA lezingen/cursussen. Een lezing/workshop
van H. de Raadt over de werking van het Regionaal
Archief Alkmaar is niet doorgegaan vanwege te
weinig belangstelling. Cursussen over het Oer-IJ
worden regelmatig georganiseerd door het Huis van
Hilde. In de bibliotheek is bij het HIP een
wisselende fototentoonstelling geselecteerd uit
onze beeldbank. Dit jaar foto`s van beroepen, het
natuurbad in het Alkmaardermeer en van
verenigingen/clubs (momenteel). Onze vereniging is
ook te vinden op onze website en op facebook.
Digitale foto`s kunt u vinden op de beeldbank OudAkersloot. Als u op-/aanmerkingen of aanvullingen
op een foto heeft, dan kunt u dit via het digitale
formulier de aanvullende gegevens kenbaar maken,
zodat wij de beschrijvingen van de foto kunnen
aanpassen.

Jan Kaptein (Pzn.)
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Jan Kaptein Nzn. is sinds 2010 als vrijwilliger bij de
Historische
Vereniging
Oud-Akersloot (HVOA)
aangesloten. Hij is lid van de werkgroep Archief,
en neemt deel aan de grote- en redactievergaderingen.
Regelmatig is Jan op de woensdagochtend in de
verenigingsruimte “De Groene Valck” aanwezig.
Zijn speciale bijdrage is het uitwerken van de
genealogie van de hoofdpersonen die weer door
andere medewerkers worden geïnterviewd voor het
optekenen van hun levensverhaal. In het boek "de
Groene Valck", dat jaarlijks door HVOA wordt
uitgegeven, staat het levensverhaal van een
Akersloter en zijn/haar geneologie centraal.
Jan weet de weg in alle historische archieven, maar
ook in de notariële archieven.
Er zijn inmiddels al heel wat Akersloter familiestambomen door hem uitgewerkt en daarbij
zijn veel leuke en (soms) minder leuke feiten aan
de vergetelheid onttrokken.
Daarnaast houdt Jan zich bezig met het opzoeken
en in kaart brengen van de kadastrale gegevens
van het dorp Akersloot, vanaf het jaar 1832.

Hennie Bakker
‘Akersloot en de popmuziek’ (deel 1)
In jaarboek ‘De Groene Valck 2016’ is het eerste
deel gepubliceerd van de historie van de Akersloter
popmuziek. Van verschillende Akersloter bands uit
de jaren zestig en zeventig is de historie vastgelegd.

Enkele van deze muzikanten hadden wel interesse
om weer eens op het podium te staan.
Zo ontstond het plan om de muzikanten of bands
die in het jaarboek 2016 staan, te laten optreden.
Vooraf werd er door sommige muzikanten flink
gerepeteerd om de muzikale vaardigheden weer
even op te poetsen. Op zondagmiddag 24 april
2016 was het zover in de ‘Storeyclub’. Op het
podium stonden onder anderen: The Magic Strings,
Jan Verduin, Gerard de Groot, Henk Kerssens met
dochters, Jeckes van Baar, Theo Baar, De
Tophitters en Tineke Schoemaker.

De zaal zat bomvol en met verve speelde de
muzikanten hun nummers uit de jaren zestig en
zeventig. Kortweg, een prachtige combinatie voor
een zeer geslaagde zondagmiddag. Hartelijk dank
aan Peter Velzeboer, die tevens die middag als
spreekstalmeester optrad, Gerard Struijf en Jan
Stuifbergen
die
deze
middag
hebben
georganiseerd. Uiteraard ook dank aan de
muzikanten, de Storeyclub en Jan Veldt.
In 2017 verschijnt in het jaarboek deel 2 van
‘Akersloot en de popmuziek’ met bands actief in de
jaren tachtig. Het gonst al van de geruchten dat er
muzikanten zijn die al aan het repeteren zijn
geslagen. Dus grote kans op weer een mooie
muzikale middag in de Storeyclub in 2017.

Frans Zonneveld

Vraagje van de secretaris HVOA
Verandert u van adres, vergeet dan niet uw adreswijziging door te geven aan het secretariaat HVOA,
Boschweg 11, 1921 AP Akersloot.
Bij voorbaat dank.

Jan Krom
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