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Jaarvergadering 2013
De jaarvergadering wordt gehouden 18 april 2013
in bar ’t Achterom te Akersloot. Ontvangst vanaf
19.30 uur. Start jaarvergadering 20.00 uur, u bent
van harte welkom.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2012
Verslag kascontrolecommissie 2012 en
benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
5. Begroting 2013
6. Contributie 2013
7. Uitreiking jaarboek ‘De Groene Valck’ 2013
8. Aftredend bestuurslid F. Zonneveld; hij stelt
zich herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Pauze
11. DVD presentatie “Winkeltjes”, deel 2
12. Sluiting
Bestuur HVOA

Verslag jaarvergadering,
26 april 2012
Er zijn 54 leden aanwezig.
De voorzitter Frans Zonneveld opent de
vergadering om 20.00 uur en heet een ieder
welkom. Deze avond worden de koekjes van Elly
Tijmes gemist, jaarlijks werd dit door haar
verzorgd. Het financiële overzicht is uitgedeeld en
ziet er goed uit. Uit het verslag van de
Kascontrolecommissie met Riet Clazing en John
Wissenburg komt naar voren dat de penningen
goed worden beheerd en de kas in orde is
bevonden. John Wissenburg is aftredend lid
kascontrolecommissie maar is beschikbaar als
reserve. Joke Bart treedt toe tot de
kascontrolecommissie.

Akersloot, april 2013
De begroting 2012 wordt goedgekeurd, de
verwachting is dat er extra uitgaven worden
gedaan voor PC ‘s en wandfotoborden.
De stand van zaken is dat ongeveer 350 leden
hun lidmaatschap automatisch gaan betalen, maar
de keuzemogelijkheid tot bankbetaling blijft. Het
nieuwe jaarboek zal medio mei 2012 worden
uitgereikt
door
burgemeester
Mans.
De
ontwikkelingen van het Heer Derck plantsoen
worden door HVOA goed in de gaten gehouden.
Er komt een tentoonstelling over pastoor v.d.Berg
in samenwerking met het R.K. Kerkbestuur, Pieter
Hacquebard en HVOA in november 2012.
Rondvraag: Gaat het bestuur actie ondernemen
tegen de plannen van de gemeente om het
Spinnelaantje te verkopen? Ja, het bestuur is
hiermee bezig! Joke Pepping is het met sommige
teksten en foto’s van de dvd “Winkeltjes
Julianaweg” niet eens en ziet graag een
aanpassing.
Haar
opmerkingen
worden
meegenomen. Mw. Dekker maakt een opmerking
over haar DVD en wil graag dat deze weer wordt
vertoond. Na de pauze geeft Jesse van Dijl
(Regionaal Archief Alkmaar) een lezing met vele
historische foto’s, krantenberichtjes, archiefmateriaal en filmbeelden uit Akersloot. De
voorzitter sluit de avond af.

Aftreden en verkiesbaar stellen
bestuurslid
Volgens de statuten van de vereniging dient een
bestuurslid na zeven jaar af te treden. Frans
Zonneveld is aftredend bestuurslid. Hij stelt zich
herkiesbaar voor een nieuw termijn. Kandidaatbestuursleden voor een bestuursfunctie kunnen
zich aanmelden tot 24 uur voor de ledenvergadering bij de secretaris Jan Krom.
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Van de voorzitter

Vervolg Regionaal archief Alkmaar

In Memoriam Elly Thijmes
Op 23 november 2012
is Elly Ivangh Thijmes
overleden. Ondanks dat ze
al vele jaren niet meer op
het dorp woonde voelde ze
zich nog ontzettend betrokken bij Akersloot en de
Historische Vereniging.
Ze is jarenlang lid geweest
van de redactie HVOA.
Diverse artikelen in De Groene Valck heeft ze op
haar naam staan zoals ‘De ket van Putter’ en ‘De
Gezondheidszorg’ (in Akersloot). Elly en Joop
bezochten altijd trouw de jaarlijkse ledenvergadering en voorzagen iedereen van haar
zelfgebakken koek. Moge zij ruste in vrede.
Bouwplannen kassencomplex Baars aan de
Hoogegeest
We hebben uit de kranten vernomen dat het
kassencomplex
Baars
gelegen
aan
de
Hoogegeest te Akersloot mogelijk wordt gesloopt
en dat hier woningen worden gebouwd. De
Provincie Noord-Holland heeft op hoofdlijnen
ingestemd met het plan om dit te realiseren. De
historische vereniging heeft de volgende suggestie
aangedragen
betreft
de
straatnaam.
De
oorspronkelijke benaming van deze locatie is: De
Hoge Belt of De Hooge Belte.
Dit betekent: kleine hoogte in het veen. We
zouden het passend vinden om de locatie waar
deze woningen worden gebouwd de straatnaam
De Hoge Belt te geven. Hiermee wordt de
oorspronkelijke veldnaam weer in ere hersteld.
Regionaal archief Alkmaar
De website van het Regionaal Archief in Alkmaar
is vernieuwd. Het regionaal archief in Alkmaar
maakt steeds meer archieven en publicaties
digitaal toegankelijk. Dat betekent dat u thuis
achter de computer onder andere “De Groene
Valck” kunt bekijken. Maar uitgaven van andere
historische verenigingen uit de omgeving zijn ook
beschikbaar.
Het is mogelijk via het invoeren van trefwoorden
snel een beschreven persoon of artikel te zoeken.
Hierdoor wordt “De groene Valck” voor een grotere
groep mensen toegankelijk.

Nieuwsgierig geworden?
Ga naar www.archiefalkmaar.nl naar de kop
tijdschriften. De website heeft nog meer te bieden
zoals informatie uit de regio tot uw eigen straat.
Voer een trefwoord in en kijk wat eruit rolt. Veel
zoekplezier toegewenst.
Gift van Lionsclub
Van de Lionsclub Uitgeest – Akersloot ontvingen
wij een gift van euro 250,-. Door middel van een
actie heeft deze serviceclub, met als doel
materiele en immateriële dienstverlening, geld
ingezameld voor een goed doel. Dit jaar mochten
de historische verenigingen van Uitgeest en
Akersloot dit bedrag in ontvangst nemen. De
Historische Vereniging Oud-Akersloot is de Lionsclub zeer dankbaar voor deze schenking.
DVD presentatie Winkeltjes deel 2
De eerste DVD van de winkeltjes Akersloot
(Julianaweg) is tijdens de jaarvergadering 2011
vertoond. De reacties waren buitengewoon
positief. Inmiddels is deel 2 gereed en deze zal
worden vertoond tijdens de jaarvergadering 2013.
We beginnen weer op 'De hoek van dokter', en
gaan dan via de Buurt en Startingerweg richting de
Sluis om langs de Koningsweg terug te keren.
Weet u nog, de bakkerij van Jaap van Aal aan de
Kerkdijk (Dorpsstraat) of de Slagerij van A. Borsjes
aan het Kerkplein (Dielofslaan) bij de protestantse
kerk? En ook, van recentere datum, de winkel van
Nederveen aan de Raadhuisweg en de
groentezaak van Piet Broersen aan het
Kloosterlaantje? Op 18 april gaan we weer even
terug in de tijd bij het tonen van de dvd
‘Winkeltjes’, deel 2.
U bent allen van harte welkom.
Frans Zonneveld

Aanwinsten (schenkingen)
In de periode 1 oktober 2012 tot 9 maart 2013
heeft HVOA weer diverse schenkingen mogen
ontvangen, waarvan een aantal een koppeling
heeft met Akersloot.
Hartelijk dank hiervoor!
Jan Kaptein
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Schoolfoto’s

Ter informatie

Van onze basisscholen hebben wij veel
jaargangen schoolfoto’s mogen kopiëren en
hebben deze opgeslagen en bewerkt. Allereerst
zijn er van alle foto’s extra kopieën gemaakt
waarbij de leerlingen voorzien zijn van een
nummer. Naast de foto’s die wij ter beschikking
hebben gekregen ontvingen wij ook een beperkt
aantal naamlijsten. Van de foto’s, waarvan wij
geen naamlijsten hebben gaan er binnenkort
genummerde foto’s naar de scholen voor verdere
informatie. De foto’s die klaar zijn worden
binnenkort op onze website www.oudakersloot.nl
gepubliceerd. Het is de bedoeling om er elke
maand een paar te plaatsen. Mochten er namen
tussen zitten die nog ontbreken, kunt u dit op
dezelfde website vermelden, waarna wij ons
archief bij zullen werken. Mocht u meer willen zien
of ons verder willen helpen bij het herkennen van
leerlingen, kunt u natuurlijk ook terecht op onze
inloopochtenden in de Groene Valck. Ingang naast
De Lelie of via de bibliotheek.

Voor wandelaars en fietsers zal er weer een route
worden gemaakt. Deze keer wordt het er een met
als hoofdthema “Archelogische vondsten in De
Heerlijkheid van Castricum”.
Op deze tocht, die in verschillende aangegeven
kilometers zal kunnen worden gemaakt, zullen
veel
bodemvondsten
en
cultuurhistorische
bezienswaardigheden aangegeven worden. Door
middel van GPS en QR codes zullen de verhalen
ook verteld worden. Dit boekje komt tot stand door
de samenwerking van de provincie, de gemeente
en de drie historische verenigingen.
De bedoeling is om bij de opening van het nieuwe
provinciale archeologische centrum, achter het NS
station, het boekje gereed te hebben. Verwachting
uitgave nieuw fietsboekje is tweede helft 2014.
Henny Bakker

Inloopmiddag bij de Historische
Vereniging Oud-Akersloot
De inloopmiddag in de verenigingsruimte ‘De
Groene Valck’ op 24 februari 2013 is goed
bezocht. Er was veel geïnteresseerd publiek.

Eric Kippersluis

Mededeling
De penningmeester laat hierbij weten dat de
jaarlijkse contributie/bijdrage waarvoor een
Automatische Incasso is afgegeven in mei 2013
geincasseerd gaat worden. Degenen die geen
machtiging hebben afgegeven krijgen een
persoonlijk verzoek hun contributie/bijdrage op
onze bankrekening over te maken.
Alvast onze hartelijke dank hiervoor !!

In 2013 zijn er nog twee inloopmiddagen gepland,
t.w.:
Zondagmiddag 26 mei 2013
Tijdens deze inloopmiddag zal de dvd van
de Storeyclub worden gedraaid. Daarnaast
zullen er plakboeken met fotomateriaal ter
inzage zijn.
Zondagmiddag 27 oktober 2013
Tijdens deze inloopmiddag zal de dvd
“Winkeltjes”, deel 2 worden getoond.
Daarnaast zal fotomateriaal ter inzage zijn.
Aanvang inloopmiddag: 14.00 uur
Sluiting: 17.00 uur.
HVOA
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Ingang Verenigingsgebouw HVOA is
vriendelijker gemaakt
De ingang en de keuken zijn wat meer gescheiden
door het verplaatsen van een meubelstuk
waardoor er meer ruimte ontstaat voor de
bezoekers. Tevens is links van de ingang een
boekenkast geplaatst (zie foto) waardoor de
presentatie van de boeken en de inhoud van de
vitrines een stuk vriendelijker is geworden.

Speeltuinvereniging.
In de jaren ’50 en ’60 hadden we een heel actieve
speeltuinvereniging in het dorp met aan de
Koningsweg een mooie speeltuin. (Zie foto) Maar
er werden ook filmmiddagen georganiseerd en
puzzeltochten en de avondvierdaagse en natuurlijk
het beroemde speeltuinreisje. Veel Akersloters
zullen hier nog goede herinneringen aan hebben.
We willen hier graag een artikel in de Groene
Valck aan wijden. Het een en ander aan materiaal
hebben we al maar we willen nog graag meer
weten over hoe het begon, wie er in het bestuur
zaten en hoe de verschillende activiteiten tot stand
kwamen. Misschien heeft iemand nog hier of daar
oude notulen of aantekeningen van vergaderingen.
Mooie foto’s, of niet zulke mooie, heeft het met de
speeltuin te maken dan zijn ze welkom.

Daarmee wordt de bezoeker in de gelegenheid
gesteld alles wat HVOA te bieden heeft
aan schilderijen,
foto's
en
archeologische
vondsten in de vitrines, makkelijker en
overzichterlijker te kunnen aanschouwen. Dit geld
ook voor de kinderen. Een ieder is op
elke woensdag vanaf 10.00 uur van harte welkom
in
het
Verenigingsgebouw
aan
de
Rembrandtsingel (Zuidkant van de Bieb). U kunt
daar rustig rondscharrelen en kijken in de boeken
over Akersloot en omgeving van vroeger tijden.
Ook kunt u hier oude foto's bekijken waarvan vele
met onderschrift en als u wat wilt weten of u vindt
het leuk om een praatje te maken dan kan dat met
verschillende mensen van de werkgroepen die
hier elke woensdag aanwezig zijn. Zij zien u
graag komen en doen niets liever dan de vragen
van de bezoekers te beantwoorden en zoveel als
mogelijk aan te vullen.

Of …, ook zo lekker gespeeld, gevoetbald, film
gekeken, meegelopen met de wandeltocht of oud
papier ingezameld? Hebt u van dit soort
herinneringen in de aanbieding, dan horen we die
ook graag! Eigenlijk is alles welkom. Neem even
contact op met de vereniging of kom naar ons
onderkomen naast de bibliotheek. (Wil Buur, tel.
314248)

Dit kan allemaal onder het genot van een heerlijk
vers bakkie koffie die wij u graag inschenken.

Wil Buur

De medewerkers van de werkgroep op de
woensdagen heten u alle van harte welkom.
Sjaak Olgers

