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Van de voorzitter

Koninginnedag 2010

De vorst heeft gezorgd voor oponthoud maar……..
het begin van ons nieuw onderkomen is er.
Op dinsdag 2 februari 2010 heeft wethouder
Ber Hes de laatste paal in de grond geslagen en
hiermee is de bouw officieel gestart. De verwachting
is dat in mei/juni de ruimte wordt opgeleverd. De
bouw is dan nog niet klaar want een gedeelte van de
afbouwwerkzaamheden wordt door ons in eigen
beheer uitgevoerd. Dan volgt de inrichting van onze
ruimte en het verhuizen van de inventaris. De
planning is dat in oktober onze ruimte in gebruik
wordt genomen. Uiteraard bent u dan van harte
uitgenodigd om onze nieuwe ruimte te bekijken. We
houden u op de hoogte.

Vorig jaar organiseerde de Historische Vereniging
Oud-Akersloot een fotoquiz tijdens de
Koninginnedagactiviteiten rond sporthal “De Lelie”.
Aan de hand van oude foto’s kon een ieder zijn
kennis testen over de historie van Akersloot.
De quiz was een groot succes en we kregen veel
positieve reacties. Genoeg aanleiding om dit jaar
wederom een fotoquiz te organiseren.

Vanaf nu ontvangt u een andere nieuwsbrief dan u
van ons gewend bent. Een ander kop, lettertype en
opmaak. We hopen dat het u bevalt. Nieuwe
huisvesting, een nieuwe nieuwsbrief, als historische
vereniging kijken we niet alleen naar het verleden
maar werken we ook aan de toekomst.
Frans Zonneveld

Dit jaar is de quiz iets anders opgezet, maar u
krijgt volop de kans uw kennis over Akersloot te
testen. Deelname is gratis en voor drie winnaars is
er een prijsje beschikbaar. U vindt ons op
Koninginnedag in sporthal “De Lelie”, maar als het
weer het toelaat staan we buiten.

Wandelen in de Heerlijkheid
In opdracht van de gemeente Castricum heeft Lia
Vriend, bekend van "Landschappen in
aantrekkelijke vorm", een boekje samengesteld
met vier wandelingen in en om Akersloot. Naast
deze vier wandelingen krijgt u ook informatie over
Akersloot en omgeving.
Het boekje is aangevuld met kaartjes en
kleurenfoto’s en maakt deel uit van een serie over
Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot, met als
titel “Wandelen in de Heerlijkheid”.
De verschillende oudheidkundige verenigingen
verlenen hun medewerking hieraan.
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Aanwinsten (schenkingen)

Het boekje over Akersloot zal medio juni 2010 te
koop zijn bij Veldt's Toko, molen "De Oude Knegt",
de jachthavens, het Gemaal, het Pontje, V.V.V.
kantoren, Van der Valk “Hotel Akersloot” en
natuurlijk bij de Historische Vereniging OudAkersloot.
De kosten van dit boekje bedragen €. 3.95.

Ontvangen van:
Jet de Boer “plakboek met krantenknipsels over Akersloot”;
Joep Bär “ijsbel van Cor Broersen”;
de Scouting “aankondigingbord Liliade”;
Jan Buur “acte huurovereenkomst met de Groot-Limmerpolder betreffende de sluiswachterwoning”;
Jaap Koopman “enkele sets glazen met opdruk Liliade”.

Persbericht: Historische Vereniging
Oud-Akersloot ontvangt donatie van
Schipholfonds
Op donderdag 7 januari 2010 mocht de Historische
Vereniging Oud-Akersloot van het Schipholfonds
een cheque in ontvangst nemen van € 3.984,-.
De historische vereniging gaat dit jaar verhuizen
naar een nieuwe ruimte bij de bibliotheek van
Akersloot. Het geld zal worden besteed voor de
inrichting van deze nieuwe werkruimte zoals een
beamer en geluidsapparatuur. Daarnaast is er geld
gereserveerd voor een uitgebreide publiciteitscampagne en een openingstentoonstelling. In de
nieuwe ruimte worden alle historische en
archeologische voorwerpen opgeslagen. Het is ook
de plaats waar het omvangrijke digitale fotoarchief
wordt beheerd. En uiteraard worden hier
inloopmiddagen en tentoonstellingen georganiseerd
zodat een breed publiek kan kennismaken met de
historie van Akersloot. Kortweg gezegd het wordt de
locatie in Akersloot waar alle kennis over de historie
van Akersloot is samengebracht.

Historische Krant “Vereniging OudAkersloot”
Tijdens een bezoek aan de visserijdagen te
Enkhuizen het afgelopen jaar viel mijn oog op een
krantje van de Historische Vereniging. De krant
zag er oud en bruin uit. Ik mocht een exemplaar
meenemen en dacht misschien zou het leuk zijn
om ter gelegenheid van de opening van ons
nieuwe pand een dergelijke krant te gaan
produceren. Het bestuur vond het een goed idee
en ik mocht een commissie benoemen die ermee
aan de slag ging. Enthousiastelingen van het
eerste uur waren Co Kerssens, Sjaak Olgers en
Jan Terpstra. Gelukkig zijn we er vorig jaar al aan
begonnen, want als amateur krantenmakers
hadden we natuurlijk geen ervaring. Maar die
ervaring kwam mede met Mike Terpstra, de
kleinzoon van Jan. Mike zit op de grafische school
van Heliomare. De school heeft het project
geadopteerd en we werken er nu samen aan. De
advertentieverkoop o.l.v. Co is inmiddels in volle
gang en bijna afgerond met heel veel succes.
Velen doen mee. Logisch de kosten zijn laag
gehouden en de attentiewaarde ligt hoog. We
gaan ervan uit dat de krant bij vele lezers tot een
bewaaritem gaat worden, net als De Groene
Valck.
Eric Kippersluis

Gemeentelijke Monumentenraad van
Castricum

Cheque wordt symbolisch overhandigd aan de
Historische Vereniging Oud-Ak ersloot .

Nieuwe grenspaal op de grens tussen
Uitgeest en Akersloot (gemeente
Castricum).
Zoals we allemaal in de krant hebben gelezen is er
een nieuwe grenspaal onthuld op de grens van
Uitgeest en Akersloot (gemeente Castricum).
De onthulling werd door de wethouders Hes en Sely
van de gemeentes Castricum en Uitgeest verricht.
De plaatsing ter hoogte van Van Der Valk Hotel
Akersloot, aan het fietspad, is helaas niet zo
geslaagd.
Na één week was de boel al ondersteboven
gegooid, de grenspaal beklad en het hekje vernield.
Ondertussen staat de grenspaal er weer, maar of dit
een goede plek is....?
Redactie: redactie-hvoa@live.nl

De gemeente Castricum heeft 2 dijkjes
voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst. Het betreft een gedeelte van de
Westerhogedijk (verlengde Westerweg) en de
Boekelerweg (gelegen tussen het kanaal en de
Hoogegeest).
Deze onverharde dijken zijn in de middeleeuwen
aangelegd en het tracé is al die jaren niet
veranderd.
Door plaatsing op de lijst kunnen we nog langdurig
van deze cultuurhistorische landschapselementen
genieten.

Oproep
De HVOA zoekt enkele goed werkende
computers. Heeft u bijvoorbeeld onlangs een
nieuwe computer aangeschaft en u heeft uw
vorige XP of Vista over, dan doet u de vereniging
er een groot plezier mee en het dient een goed
doel. Ook randapparatuur kunnen wij gebruiken.
Bel Eric Kippersluis (0251)311990 of mail
eric.kippersluis@quicknet.nl en wij komen graag
bij u langs.

tel. 0621807671 (voor aanmelden lidmaatschap of aankoop Jaarboek)

