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Jaarvergadering op 10 november 2011
Aanvang 20.00 uur

Van de voorzitter

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
Ledenvergadering (jaarvergadering) van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot.
Deze wordt gehouden op donderdag 10 november
2011 om 20.00 uur in bar „t Achterom, Kerklaan 20
te Akersloot.
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2010
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2012
Benoeming nieuw lid
kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden (allen
herkiesbaar)
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Beeldpresentatie Winkeltjes
Julianaweg, „vroeger tot nu‟
11. Sluiting

Het Bestuur

Nieuw boek van Ernst Mooij
Op 28 september 2011 werd in Castricum het
boek „Een groene oase tussen kaasstad en
staalstad‟ gepresenteerd. De auteur is Ernst Mooij,
een groot kenner van de locale cultuurhistorie en
de verschillende landschapstypen. Het boek is een
aanvulling op het eerder verschenen boek „Het
Castricumse landschap …..…., een geschiedenisboek‟. In het boek komt ook het cultuurhistorische
landschap in en rond Akersloot uitvoerig aan de
orde.

De eerste najaarsstorm is alweer geweest en de
dagen worden snel korter. Een mooie gelegenheid
om terug te kijken wat er de afgelopen periode is
gepasseerd.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de DVD
„Winkeltjes in Akersloot‟. Het heeft veel meer tijd
gekost dan gedacht maar het eerste deel is
gereed.
In dit eerste deel worden de winkeltjes aan de
Julianaweg behandeld. Het oorspronkelijke plan
was om een DVD samen te stellen met de
complete winkelhistorie van ons dorp. Het is toch
anders gelopen. Het winkelbestand van de
Julianaweg levert al genoeg materiaal op om een
DVD te vullen.
De DVD is niet te koop maar zal worden vertoond
aan het publiek. De première vindt plaats op 10
november
a.s.
tijdens
onze
jaarlijkse
ledenvergadering. U bent van harte welkom.
Uiteraard bieden we later ook nog gelegenheid om
deze DVD te bekijken, we informeren u hierover
via onze nieuwsbrief en/of de lokale bladen.
Het blijkt dat veel Akersloters de weg naar ons
nieuwe onderkomen aan de Rembrandtsingel
weten te vinden. Onze ruimte is volledig ingericht,
nu nog de buitenkant. Met de gemeente zijn we in
overleg over de buiteninrichting voor ons gebouw.
De aankleding aan de buitenzijde is nu nogal kaal
dus we hebben wat wensen neergelegd.
We hebben wat ideeën doorgesproken en hopen
dat dit kan worden gerealiseerd. Zo willen we
graag een gedeelte van het gietijzeren hekwerk
wat bij de katholieke kerk heeft gestaan, plaatsen.
Een wens is ook het plaatsen van drie klein
blijvende eikenbomen voor ons gebouw,
verwijzend naar het (voormalig) gemeentewapen
van Akersloot.
We hebben onze werkruimte ook een naam
gegeven. Nog dit jaar zal een naambord worden
aangebracht op de gevel met ons logo en de
nieuwe naam.

Het boek is te koop bij Veldt‟s Toko voor € 14,95.
Frans Zonneveld
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Beeldpresentatie Jaarvergadering 2011

Aanwinsten (schenkingen)

Op de komende
jaarvergadering die op 10
november a.s. staat gepland zal aandacht worden
geschonken aan de winkelhistorie van Akersloot.

Ontvangen van:
P. Zonneveld: „Werkboek Floriade
Amsterdam‟
Fam. Kok: „Schoolplaat‟
H. Kerssens: „Ingebonden Illustratie‟

Op deze avond zal aan de hand van
beeldmateriaal het middenstandsleven aan de
Julianaweg, vroeger en nu, worden getoond.
Hier onder alvast een voorproefje.

Lidmaatschap
Aanmelden lidmaatschap is mogelijk via website
www.oudakersloot.nl of tijdens openingsuren
(woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur) van
de verenigingsruimte (Rembrandtsingel 1a,
Akersloot).

Melkwinkel „toen‟

Woonhuis „nu‟

Verkoop Jaarboek “de Groene Valck” tijdens
openingsuren verenigingsruimte of bij Veldt‟s
Toko (Frans Halslaan Akersloot)

Bouwplannen Heer Derckplantsoen
Vorig jaar zomer is een gedeelte van de
bejaardenwoningen, gelegen aan het Heer.
Derckplantsoen, gesloopt.

Slagerij „toen‟

Oude Vrouwenhuis „toen‟

Keurslager „nu‟

Kruidenier, „later‟

Dus laat deze avond niet aan u voorbij gaan, maar
bezoek 10 november a.s. de jaarvergadering
HVOA, waar winkelhistorie, deel 1 zal worden
getoond.
U bent van harte welkom!
HVOA

De HV Oud-Akersloot volgt de plannen voor de
geplande nieuwbouw kritisch. We waren niet
enthousiast over het bouwplan dat in mei werd
gepresenteerd, te strak en modern.
Op de website van de woningbouwvereniging
Kennemer Wonen (www.kennemerwonen.nl)
onder
de kop nieuwbouwprojecten en
doorklikken naar Akersloot vindt u een impressie
van dit bouwplan. Via een animatiefilm vliegt u
rondom het project. Het karakter van dit plan
past, volgens ons, niet goed tussen de
bestaande bebouwing. Denk hierbij vooral aan
de
Julianaweg,
met
haar
gevarieerde
bebouwing, schuine daken en verspringende
gevellijnen. We hopen dat de plannen worden
aangepast zodat ze goed aansluiten op de
bestaande bebouwing.
Uiteraard denken en praten we mee met de
gemeente en woningbouwvereniging en blijven
we alle ontwikkelingen rondom het Heer
Derckplantsoen kritisch volgen.
Het bestuur
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Prijsuitreiking foto’s Beleef Castricum
In het voorjaar deden de vereniging / stichtingen
Oud-Akersloot, Oud-Limmen en Oud-Castricum
een oproep aan u om foto‟s in te zenden die u had
gemaakt in één van de drie kernen van de
gemeente
Castricum.
Foto‟s
van
het
Noordzeestrand tot en met het Alkmaardermeer,
Boekel, de Woude en Stierop.
Foto‟s van plekken, huizen, boerderijen,
gebouwen, weilanden, monumenten, dijkjes,
bomen, strand, duinen, bossen, bollenvelden,
sloten, meren enz, enz. Foto‟s waarvan u vond dat
wat
u
had
gefotografeerd
eigenlijk
eeuwigheidswaarde heeft en nooit zouden mogen
verdwijnen.
Aan deze oproep hebben meer dan 150 inzenders
gehoor gegeven. Van Akersloot werden 86 foto‟s
ingezonden door 20 inzenders. Alle ingezonden
foto‟s zijn bij de respectievelijke verenigingen
tentoongesteld op posters of d.m.v. een
diapresentatie. Daarna zijn de posters en de
diapresentatie ook nog te zien geweest bij de
opening van het vernieuwde gemeentehuis. In
Akersloot bezochten circa 160 bezoekers de
tentoonstelling.
Donderdagavond 6 oktober jl. zijn van de
ingezonden foto‟s de winnaars bekend gemaakt.
Dat gebeurde in de fotowinkel Combi Loek
Anderson te Castricum, waarvan de eigenaren de
prijzen hadden gesponsord. De winnaars kregen
hun winnende foto uitgereikt, afgedrukt op linnen.
.

Cor Smit, die voor de organisatie van Beleef
Castricum de rol van coördinator tussen de drie
historische vereniging / stichtingen op zich had
genomen, blikte in zijn inleiding terug op deze
gezamenlijke expositie. Hij vertelde onder
andere dat er meer dan 150 inzendingen uit de
drie kernen waren binnengekomen en dat alles
vanaf Castricum aan Zee tot en met het
Alkmaardermeer in beeld is geweest. Daaruit
bleek ook weer eens dat het grote Castricum
een
unieke
gemeente
is
met
vele
bezienswaardigheden
en
interessante
onderwerpen. De winnende foto‟s werden
gekozen door drie verschillende jury‟s, die
waren samengesteld uit de historische
verenigingen. Wim Thijsse uit Limmen was de
eerste gelukkige die zijn prachtige winterse
opname van het hervormde kerkje uit zijn dorp
in ontvangst mocht nemen. Vervolgens viel Jan
Louwe uit Akersloot deze eer ten deel met een
foto van het monumentale gemaal uit 1879 aan
de sluisweg. Met de foto van een stukje oudtracé van de Alkmaarderstraatweg met
bloemenzee won Margreet Schiermann de prijs
van de Castricumse inzendingen.
Historische Vereniging Oud-Akersloot bedankt
alle inzenders en bezoekers voor hun fraaie
inzendingen en belangstelling.
Hans Albers

V.l.n.r. Cor Smit, Eigenaar Combi Loek Anderson, Jan Louwe, Wim Thijsse, Margreet Schiermann
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Verslag jaarvergadering
18 november 2010
Er waren 60 leden aanwezig.

Ingestuurd door Chris Tjadens:
“Dag mensen van de Historische Vereniging OudAkersloot. Onlangs was mijn zoon op vakantie op
het eiland Sri-Lanka (Ceylon).

De voorzitter Frans Zonneveld opent de
vergadering om 20.00 uur met een welkom voor
iedereen en bedankt Elly Tijmes voor de koek op
alle tafels.
De voorzitter bedankt een ieder die zich heeft
ingezet cq. een bedrage heeft geleverd bij het in
gebruik nemen van de nieuwe verenigingsruimte.
De verhuizing, als ook de opening en open dagen
zijn prima verlopen.
Vervolgens wordt afscheid genomen van Jaap
Zweeris, Jan en Ria Louwe, leden met een grote
staat van dienst voor de vereniging. Genoemde
(oud) medewerkers worden met instemming van
aanwezigen tot Erelid benoemd.
Benoemd tot bestuurslid worden Roosmarie
Lauritsen en Hans Oud. Laatstgenoemde zal het
penningmeesterschap voor zijn rekening nemen.
Het financieel overzicht is duidelijk, er worden
geen vragen gesteld.
De kascontrole is gedaan door Peter Kaptein en
Wim Hoogland en de financiën worden akkoord
bevonden.
De voorzitter bedankt vooral Peter Kaptein van de
kascontrolecommissie die aftreed. Ter vergadering
wordt John Wissenburg benoemd als nieuw lid van
de kascontrolecommissie.

Hij was ondermeer in het stadje Galle. Dit ligt in
het
uiterste
Zuid-Westen
van
Sri-Lanka.
Dit stadje schijnt bijna geheel gebouwd te zijn door
Nederlanders.
Er
zijn
veel
herkenbare
straatnamen en ook fortificaties uit die tijd.
En, ...... op een herdenkingssteen een stuk tekst
over ene Willem Jacobsz. Coster uit Akersloot.
Deze Akersloter veroverde Galle in 1640 op de
Portugezen.
Zie de foto's die ik van mijn zoon ontving. ”

Co Kerssens, medewerker HVOA wordt door de
voorzitter in het zonnetje gezet voor het vele werk
door hem verricht betreffende het zoeken van
sponsors voor de openingskrant.
Jaap Zweeris verzorgt een afscheidswoord en
gaat terug van 1979 tot het heden en doet de
geschiedenis van de Historische Vereniging uit de
doeken zoals hij deze heeft beleeft.
Na de pauze houdt Hans Nauta een lezing over de
luchtoorlog 1940/1945 in Noord-Kennemerland.
De lezing wordt ondersteund door een grote
hoeveelheid beeldmateriaal. Hans Nauta doet al
meer dan 25 jaar onderzoek in binnen en
buitenlandse archieven naar de luchtoorlog boven
Noord-Holland.
Jan Krom, Secretaris

Naschrift: Naar aanleiding van een bezoek door
Joop Olgers aan het stadje Galle zijn in jaargang
nummer 2 en 4 van het Jaarboek “de Groene
Valck” destijds door Ansje van Elburg (oudmedewerker HVOA) twee verhalen opgetekend.
HVOA

