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Van de voorzitter

Ereleden en bestuurswisseling

Het jaar 2010 is een jaar geweest waarin veel is
gerealiseerd. Van het inrichten van onze nieuwe ruimte
aan de Rembrandtsingel tot de verhuizing aan toe. In
het weekend van 16 en 17 oktober is onze nieuwe
ruimte geopend en het voelde meteen goed. Een mooie
ruimte en een mooie openingstentoonstelling over de
buurtschappen van Akersloot die veel belangstelling
trok. Er is ook veel belangstelling voor onze nieuwe
ruimte. Onze vaste inloopochtend is op de
woensdagmorgen, tussen 10.00 uur en 14.00 uur. U
bent dan van harte welkom voor informatie of om uw
foto‟s te laten inscannen, de koffie staat klaar. Blij zijn
wij ook dat het aantal leden van de vereniging blijft
toenemen, inmiddels staat de teller op ruim 580 leden.
We zijn weer volop aan de slag met het
„winkeltjesproject‟, waarin we de nering van de
middenstand in de afgelopen jaren hebben
geïnventariseerd. Het eindresultaat komt op een DVD
en zal middels een presentatie aan het publiek worden
gepresenteerd. We hopen dit jaar het eerste gedeelte af
te ronden.

Tijdens de jaarvergadering 2010 zijn de aftredende
bestuurleden Jaap Zweeris en Jan Louwe benoemd tot
erelid van de vereniging. Ze hebben jarenlang een
bestuursfunctie vervuld en een grote bijdrage geleverd
aan de vereniging. Gelukkig hebben we waardige
opvolgers gevonden in de persoon van Roosmarie
Lauritsen en Hans Oud. Per 1 januari is Hans Oud
onze nieuwe penningmeester. We heten ze van harte
welkom in het bestuur, dat met deze benoemingen
weer op volle sterkte is. Tijdens de jaarvergadering is
er nog een erelid benoemd. Ria Louwe heeft al enige
tijd geleden aangegeven te willen stoppen met haar
werkzaamheden voor de vereniging. Ria heeft zich vele
jaren op bijzondere wijze ingezet, met name voor de
redactie en opmaak van „De Groene Valck‟. Als dank
voor haar bijdrage is ook Ria benoemd tot erelid.

Frans Zonneveld

Filmmiddag in ‘t Kruispunt
Naar aanleiding van een verzoek van „Stichting
Welzijn Ouderen Akersloot‟ (SWOA) zal de Historische
Vereniging Oud-Akersloot op 17 juni 2011 in ‟t
Kruispunt een filmmiddag
verzorgen. Aanvang is 14.00 uur.
De film „Inhaal en installeren
burgemeester De Sonneville‟
en de film „diverse
evenementen in Akersloot‟
zal worden gedraaid.
Na een korte pauze zal de fotopresentatie „Vervlogen tijden,
even terugkijken naar‟ worden
getoond.
Roosmarie Lauritsen

‘De Groene Valck’, jaarboek 2011
Onder grote belangstelling is op 30 mei jl. het eerste
exemplaar van „De Groene Valck‟, jaarboek 2011,
uitgereikt aan de heer D. van der Eng. Zijn
levensverhaal, opgetekend door Gerrieta Sombroek en
Roosmarie Lauritsen, kunt u in dit jaarboek lezen. Veel
leesplezier!
HVOA

Het voltallige bestuur achter de tafel, inclusief de scheidende
vice-voorzitter Jaap Zweeris

Frans Zonneveld

Regionaal Archief Alkmaar
Aanwinsten (boeken) bibliotheek Regionaal Archief
Alkmaar, over de periode januari-februari 2011, onder
andere:
- AbvaKabo in verzet: de herfstacties van 1983
- Anno 1644: kerk Oost-Graftdijk 2010
- Smakelijk eten (eten & drinken in de Gouden Eeuw)
- Historische impressies van Purmerend
- „Warmte op het ijs‟: 125 jaar Rijper IJsclub
- Om de Noord: het zee dorpenlandschap van Egmond
aan Zee.
Voor een recent overzicht kunt u de website van het
Regionaal Archief raadplegen, www.archiefalkmaar.nl
Roosmarie Lauritsen
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Activiteit HVOA
In januari 2011 hebben leerlingen van de
Rembrandtschool met hun juf Trudy Kuiper een bezoek
gebracht aan het kantoor van Oud-Akersloot. Daar
hebben zij uitleg gekregen over een aantal interessante
onderwerpen over de geschiedenis van ons dorp. Er
was veel belangstelling voor onze mooie fotocollectie
en Joop Stam heeft er de uitleg bij gegeven. De
leerlingen waren het meest nieuwsgierig naar de
opgravingen en lieten er al hun fantasie op los, waarbij
het er vrolijk aan toe ging. Aansluitend hebben zij met
o.a. Jan Krom een wandeling van ruim een uur
gemaakt door de Klaas Hoorn- en Kijfpolder, waarbij
Jan ze wees op de historische plekken. Vrijwel alle
leerlingen gingen onderweg enthousiast op zoek naar
scherven en botjes, hetgeen weer allerlei vragen
opriep, maar de Oud-Akersloters konden gelukkig de
meeste vragen deskundig beantwoorden. Het is een
leuke excursie geweest en zeker de moeite waard voor
andere scholen en klassen.
Eric Kippersluis

Wandelboekje Heerlijkheid Limmen
Na het wandelen door de Heerlijkheid Akersloot kun je
nu ook wandelen door de Heerlijkheid Limmen. Door
Lia Vriend - Vendel zijn drie wandelingen door Limmen
samengesteld, onder de naam „Geestenroutes‟. Deze
wandelingen voeren door het overgangsgebied van de
strandwal en strandvlakte, langs oude buurtschappen
en hofsteden, langs vaarten en stetten, kerken en
bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter nood.
Er zijn in
deze serie al
een drietal
gidsen
verschenen,
te weten:
„De Maer- of
Korendijkroute‟, „De
Baccummer
Banroute‟ en
„De Strandwallenroute‟. ‘De Maer- of Korendijkroute’
Op 29 april 2011 is in aanwezigheid van wethouder
mw. C. Portegies, het eerste exemplaar uitgereikt
door Lia Vriend - Vendel.

Filmopnamen bij Historische Vereniging
Oud-Akersloot
Op woensdagochtend heerst altijd een gezellige drukte
in het onderkomen van de HVOA. Als er een
schoolklas vanuit de bieb komt binnenlopen en
rondkijken dan wordt het nog levendiger.
Op 9 februari kwam hier ook nog eens een filmploeg(je)
bij. Ze hebben opnames gemaakt van al die
levendigheid bij ons. Ze filmden de kinderen die
nieuwsgierig rondkeken en de mensen van onze
vereniging die, vanzelfsprekend, deskundige uitleg
gaven.
Ze deden dit in opdracht van „de bibliotheek‟. Het
filmpje is bedoeld voor ambtenaren van gemeentes (die
adviseren over de subsidie) om ze te laten zien dat de
bibliotheek veel meer is dan alleen maar een
uitleencentrum. De bibliotheek heeft immers een veel
bredere functie zoals in ons geval de samenwerking
tussen de bibliotheek en de historische vereniging. En
dat levert voor iedereen een meerwaarde op zonder
extra kosten. Eén plus één is dan drie!
Er zijn al geluiden geweest die wijzen op een mogelijke
sluiting van onze bibliotheek. Laten we maar hopen dat
het filmpje mede helpt om dit te voorkomen.
Wil Buur

Mededeling
Het Regionaal Archief Alkmaar is verhuisd. Het
nieuwe bezoekadres is: Bergerweg 1, 1815 CA te
Alkmaar.
De nieuwe locatie van het Regionaal Archief Alkmaar is
goed bereikbaar, zowel vanuit de binnenstad van
Alkmaar, als ook vanaf de ringweg rond Alkmaar.
Noot:
Parkeren in de directe omgeving is lastig.
Roosmarie Lauritsen

Oproep voor onze leden:
Gaat u verhuizen dan is vanuit HVOA het vriendelijke
verzoek de vereniging op de hoogte te stellen van u
nieuwe adres. Dus stuur uw verhuisbericht vroegtijdig
naar de secretaris van de vereniging.
Adres:
Dhr.
J. Krom, Secretaris HVOA, Boschweg 11,
1921 AP Akersloot.

Hennie Bakker
Dit voorkomt dat het jaarboek en/of nieuwsbrief op een
onjuist adres wordt bezorgd.
Redactie: redactie-hvoa@live.nl tel. 06 21807671
(voor aanmelden lidmaatschap of aankoop Jaarboek)

Bij voorbaat dank!
Roosmarie Lauritsen
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Een bericht van de penningmeester
Beste leden,
Met deze nieuwsbrief krijgt u de 2011 editie van „De
Groene Valck‟ in de bus. Naast het met veel inzet
realiseren van dit fraaie boekje vinden er nog diverse
activiteiten binnen onze bruisende vereniging plaats.
Alles moet uiteraard gefinancierd worden. Daarom
vindt u bij het jaarboekje een brief betreffende de
jaarlijkse contributie bijgesloten. Aan u het verzoek de
contributie per omgaande over te maken. Onze dank
hiervoor.
Voor uw verdere informatie:
Binnen het bestuur hebben we inmiddels besloten
dat de jaarlijkse contributie m.i.v. 2012 d.m.v.
automatische incasso geïncasseerd gaat worden. Over
de wijze hoe we dat gaan doen zullen we u in de loop
van het jaar verder informeren.
Met vriendelijke groet,
Hans Oud, penningmeester HVOA

Fototentoonstelling ‘Beleef Castricum’
De werkgroepen van de verenigingen Oud-Akersloot,
Oud-Limmen en Oud-Castricum organiseren een
fototentoonstelling met foto‟s gemaakt door u als
inwoner of passant/recreant van de gemeente
Castricum als onderdeel van de doelstelling de
gemeente met haar drie kernen; Akersloot - de Woude,
Limmen, Castricum - Bakkum toeristisch op de kaart te
zetten.

De vereniging doet een oproep aan u om foto‟s in te
zenden die u heeft gemaakt in één van de drie kernen,
dus 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 vindt dat wat u heeft gefotografeerd
eigenlijk eeuwigheidswaarde heeft en nooit zouden
mogen verdwijnen.
Met uw ingezonden foto's worden per kern door de
werkgroepen
collageposters
gemaakt
en
tentoongesteld in de ruimtes van de historisch
verenigingen. De tentoonstellingen worden per kern
gelijktijdig gehouden op de eerste zondagen van juni,
juli en augustus met als achtergrond dat de bezoekers
op zo'n zondag een toertje maken langs de drie
verenigingen om zo de inzendingen te bekijken.
Deze informatie kunt u ook vinden op de website van
de Historische Vereniging Oud-Akersloot.
www.oudakersloot.nl
Tevens vindt u hier de (e-mail)adressen van de twee
andere verenigingen.
Wij vragen u om foto‟s in te zenden die niet
ouder zijn dan circa 5 jaar.
* Uw foto(„s) kunt u inzenden per e-mail tot
eind juni 2011 aan beleefcastricum@gmail.com
of bij de HV Oud-Akersloot indien het om
afgedrukte exemplaren gaat.
Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam,
adres en de plek waar de foto(„s) is/zijn
genomen en wij stellen het zeer op prijs als u
ook nog aangeeft waarom volgens u deze plek
die eeuwigheidswaarde heeft.
Een commissie beoordeelt de foto‟s op
plaatsing en met uw inzending maakt u per kern
kans op een prijs.
* Met uw inzending geeft u toestemming tot
publicatie
Adres: Historische Vereniging Oud-Akersloot,
Rembrandtsingel 1a, 1921 EK Akersloot
(postbus bibliotheek)
Openingsuren: woensdag 10.00 - 14.00 uur
Hans Albers
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Fotoquiz Historische Vereniging OudAkersloot, Koninginnedag 2011
Er zijn 51 antwoordformulieren ingeleverd, 32
deelnemers hadden alle antwoorden juist ingevuld.
Hieruit zijn de volgende prijswinnaars getrokken:
1e prijs waardebon € 25,-

F.J.M. Molenaar
Binnengeest 6

2e prijs waardebon € 15,-

M. van Zutphen
Raadhuisweg 24

3e prijs waardebon € 10,-

L. Sander
Wagnerlaan 43

De fotoquiz met de juiste antwoorden staat ook op onze
website:
www.oudakersloot.nl

Aanwinsten (schenkingen)
In de periode oktober 2010 tot april 2011 heeft de
vereniging weer vele aanwinsten mogen ontvangen.
Het is onmogelijk om al deze schenkingen in deze
nieuwsbrief te vermelden.
Hieronder een greep uit de ontvangen artikelen.
Ontvangen van:
- Familie Velzeboer: “Certificaat eigendom de Oude
Knegt”;
- Stichting Oud Limmen: 2 luchtfoto‟s van Akersloot
gemaakt door RAF, februari 1945;
- E. Kippersluis: geschiedenisboek Hoogovens, titel:
„Over ons‟;
- M. Koomen: het boek „Hart van Kennemerland‟;
- G. Jak: Oude gietijzeren lijmpot van een wagenmaker;
- J. Keijsper: een lederen emmer;
- G. de Boer: het eerste scheerapparaat op batterij,
merk Siemens.
HVOA

Tegeltableau ‘Mirliflora’
De 110 jaar oude bollenschuur genaamd „Kweekerij
Mirliflore‟ aan de Hoogegeest (nummer 33) wordt al
jarenlang beheerd door de familie Twaalfhoven. Na een
grondige en langdurige restauratie is de bollenschuur
sinds 2010 weer in een puike conditie.

Oude situatie
Behalve de twee tegeltableaus in de voorgevel, die flink
zijn aangetast door de tand des tijds. Antoon
Twaalfhoven nam het initiatief om nieuwe tegels te
laten maken. Eerst heeft Antoon een prijsopgave
aangevraagd bij tegelfabriek Koninklijke Tichelaar
Makkum, maar daar hing een flink prijskaartje aan.
Uiteindelijk kwam Antoon terecht bij een particuliere
tegelfabrikant in Meppel de hr. Beekwilder. Via een
computerprogramma heeft hij de opdrukken op de
tegels gerecon-strueerd op stickervellen uitgeprint en
daarna op de tegels aangebracht. Deze opdruk wordt
ingebakken op de tegel.

Nieuw situatie
Aannemer Adrie Kaandorp heeft de tegels op de
voorgevel aangebracht en het resultaat mag er zijn.
Hulde voor dit initiatief!

Inloopmiddag in de ruimte van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot

HVOA

In het weekend van 10 en 11 september is het open
monumentenweekend.
Daarom organiseren we op zondagmiddag
11
september 2011 een inloopmiddag in onze
verenigingsruimte aan de Rembrandtsingel. U kunt hier
terecht voor al uw vragen over de historie van
Akersloot, of bent u net op zoek naar een bepaalde
foto? Misschien heeft u wel (oude) foto‟s van Akersloot
die u wilt laten inscannen? Maar ook als u gewoon
nieuwsgierig bent of wilt weten wat we allemaal doen,
dan bent u van harte welkom. Zet deze datum alvast in
uw agenda.

Introductie: lezen van oud schrift in het HIP
(bibliotheek Akersloot)

HVOA

De ervaring leert dat zonder een dergelijke cursus te
hebben gevolgd, teksten uit de periode van voor 1700
nauwelijks te begrijpen zijn en er dus niet met vrucht
archiefonderzoek in deze periode verricht kan worden.
Donderdag 27 oktober 20.00-22.00 uur
door Harry de Raad
Toegang: 3 euro
Aanmelden via de bibliotheek.
HVOA (HIP)

