Van de voorzitter, Frans Zonneveld
Jacobusschool
In de nieuwsbrief van oktober/november
2012 hebben wij u geïnformeerd over de
brief die wij hebben geschreven naar het
gemeentebestuur
betreffende
het
schoolgebouw
van
de
Sint
Jacobusschool aan de Kerklaan. Het
betrof een verzoek tot behoud van het
schoolgebouw aan de Kerklaan bij
toekomstige
bouwplannen
voor
woningbouw op deze locatie. In oktober
2013 heeft de gemeente gereageerd. Er
is een cultuurhistorisch advies geschreven
door Marina Roosebeek, architect bna
Amsterdam.
Als conclusie kan worden vermeld dat de
monumentale waarde van het gebouw,
dat bij de inventarisatie van monumenten
voor
de
gemeente
Castricum
is
gewaardeerd met een 2, gehandhaafd
kan blijven.

De beeldbepalende kwaliteit van het
schoolgebouw met de onderwijzerswoning, gelegen aan de Kerklaan
tegenover het weidegebied, is hoog,
evenals de cultuurhistorische, unieke, en
informatiewaarde .
Dit pleit ervoor om de voorgevel en de
kap van het gebouw als beeldbepalend
te kwalificeren en het verdient aanbeveling daar criteria voor op te nemen
in een herontwikkelingsplan.
Conclusie:
In
het
rapport
wordt
geadviseerd de voorgevel en de kap van
het gebouw aan de Kerklaan als
beeldbepalend te kwalificeren en bij
eventuele
bouwplannen
hiermee
rekening te houden. We hopen dat de
gemeente deze aanbeveling overneemt.

Nieuwe lay-out nieuwsbrief
De redactie heeft de lay-out en
het formaat van de nieuwsbrief
aangepast. Door de aankoop
van een nieuwe kleurenprinter is
het mogelijk om een nieuwsbrief
in kleur uit te brengen. De prijs en
kwaliteit van een A3 printer vielen
ons tegen. Daarom stappen we
over naar A4 formaat. Doordat
we direct printen in plaats van
kopiëren is het mogelijk de
kwaliteit van de foto’s en
afbeeldingen te verhogen. We
hopen dat u tevreden bent met
het resultaat.

Monumentenborden
In de gehele gemeente Castricum zijn er
het
afgelopen
jaar
ongeveer
30
monumentenborden
geplaatst.
De
historische werkgroepen in Castricum,
Limmen
en
Akersloot
hebben
in
samenwerking met de gemeente en de
ANWB de borden ontwikkeld. In Akersloot
staan de borden op de volgende
plaatsen:
. Sluisweg (PEN-huisje)
. Raadhuisweg (boerderij de Buurthoeve)
. Pontweg (molen de oude Knegt)
. Kerklaan 44 (voormalig vissershuisje)
. Julianaweg 1 (voormalig doktershuis)
. Fielkerweg (Sluisbuurt)
. Westerweg 6 (arbeiderswoning)
Zowel op de Sluisbuurt (zie foto) als bij
molen “De Oude Knegt” staan grotere
informatieborden met afbeeldingen. Op
alle borden zit ook een QR-code. Met een
smart-phone is het mogelijk aanvullende
informatie te lezen.
Deze aanvullende informatie is nu nog in
bewerking, maar op korte termijn beschikbaar.
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Historische Vereniging
Oud-Akersloot op facebook
Sinds eind september heeft de
vereniging een facebookpagina.
Wij vragen u een bezoekje te brengen
aan deze pagina en als het kan een
reactie/berichtje of een “vind ik leuk”
achter te laten.
Indien u bent aangemeld met uw
facebookaccount en u klikt boven aan
de pagina op de knop "Vind ik leuk"
dan bent u fan en volger geworden
van deze pagina. In het pop-up menu
kunt u vervolgens aangeven hoe u door
ons op de hoogte gehouden wilt

worden en onder instellingen kunt u ook
uw keuzes bepalen. Mocht u in de
toekomst geen interesse meer hebben,
klikt u op "vind ik niet meer leuk”.
Ook als u geen facebookaccount heeft
kunt u deze pagina bekijken, ons
facebookadres is:
www.facebook.com/oudakersloot

HVOA

Portokosten met ingang van 2014
Sinds jaren is de porto bijdrage voor
bezorging van ons jaarboek en
nieuwsbrieven buiten Akersloot niet
verhoogd en op het huidige bedrag
van euro 2.30 (= v/h F 5.00) gebleven.
PostNL verhoogt echter de laatste
jaren haar tarieven in een rap tempo
en het versturen van een brief tot 20
gram kost momenteel euro 0.60. Een
verdere verhoging naar euro 0.64 is al
weer aangekondigd.
Als u weet dat het versturen van een
jaarboekje 5 postzegels kost en dat we
daarnaast
nieuwsbrieven
versturen
begrijpt u dat verhoging van portokosten niet kan uitblijven.
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Bij de volgende jaarvergadering zal het
bestuur dan ook voorstellen de
component "porto" van de jaarlijkse
contributie te verhogen van euro 2.30
naar euro 5.00. We gaan ervan uit dat
we met deze verhoging de portokosten
weer een paar jaar onder controle
hebben.

Hans Oud, penningmeester

Schenkingen:
In de periode 9 maart 2013 tot 15
oktober 2013 heeft de HVOA de
onderstaande
schenkingen
mogen ontvangen:
Complete uitgaven geschiedenis van WOII van Lou de Jong,
oude uitgaven De Groene Valck,
streekkranten,
prentkaarten,
smeedijzeren nagels, schepje,
musketkogels, nagel, tijdschriften,
dia`s, foto’s, foto- en plakboeken, persoonlijke documenten van bekende Akersloters,
communiegeschenk uit 1937,
boek
geslacht
Schoehuijs,
schilderijtje
uit
1938,
keur
Hempolder, 13 met de hand
geschreven ringbanden m.b.t.
de geschiedenis van Akersloot
(auteur pastoor Van den Berg),
documenten
en
foto`s
verkennerij,
papiersnijder
(in
bruikleen), koperen klokwijzer
van de oude Rooms Katholieke
kerk
en
een
zilveren
herdenkingsschaaltje
Liliade
1972.
Gevers zijn: H. Kerssens, fam.
Bijlsma, G de Boer, H. v.d. Eng, E.
Kippersluis, F. Zonneveld, P.
Kerssens, T. Schoehuijs,
K. Renkel, G. Kraakman, erven R.
Velzeboer (R. Dekker), fam.
Blokker (Startingerweg), H. Dil, M.
Ebner.
Alle gevers worden hartelijk
bedankt.
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Canon van Akersloot (Historie Akersloot)

Fotoarchief digitaal
De Historische Vereniging OudAkersloot heeft ongeveer 19.000
digitale foto’s in het archief. We
willen graag dat een groot publiek
deze foto’s kan bekijken. Een
reden om ons aan te sluiten bij de
Zijperbeeldbank. Via deze digitale
beeldbank kan een ieder, via
internet, foto’s in ons archief
bekijken. De eerste 1000 foto’s zijn
inmiddels geplaatst op de
beeldbank. De komende periode
wordt de beeldbank verder
uitgebreid.
Kijk ook eens rond op onze
beeldbank:
www.beeldbankoudakersloot.nl

Frans Zonneveld,
voorzitter HVOA
Dankbetuiging
In de verenigingsruimte van
HVOA is ten behoeve van
fotomateriaal een fotobord aan
de wand geplaatst.
Hiervoor moest een lichtknop
worden verplaatst.
Deze elektriciteitswerkzaamheden
heeft Jan van Baar belangeloos
verricht waar HVOA hem zeer
erkentelijk voor is.

Heer Hugo van Akersloot heeft vrijdag
20
september
‘de
Canon
van
Akersloot’ geopend. Hij kwam te paard
naar de bibliotheek en heeft aan de
basisschoolkinderen 10 leskisten, de
Canon van Akersloot, overhandigd.
De Canon is een samenwerking (vanaf
17/11-2010) van bibliotheek Kennemerwaard, basisscholen De Brug, de
Rembrandtschool en de Historische
Vereniging Oud-Akersloot, met subsidie
van de provincie. Bij de scholen was er
behoefte om bij de geschiedenisles
aanvullende lessen te geven, die juist
de plaatselijke en regionale aspecten
van de geschiedenis behandelen.
Onder leiding van Sandra Overweg
(freelancer in erfgoedprojecten) is op
basis van 10 tijdvakken een Canon van
Akersloot gemaakt.
Aan de hand van de 10 tijdvakken, van
de tijd van de jagers en de boeren tot
de tijd van de televisie en de computer
maakte zij 10 leskisten.

Elke kist bevat lesmateriaal over Akersloot
en omgeving en tips voor een wandeling
of excursie.
Bij elk onderdeel van de Canon is
gekeken voor welke groep dit het meest
geschikt is. Onderwerpen zijn o.a. visserij,
Tweede Wereldoorlog, kastelen, onderwijs in Akersloot, strandwallen, molens, de
Spanjaarden etc. Leerkrachten kunnen
met behulp van deze lessen voorbeelden
uit
de
plaatselijke
en
regionale
geschiedenis geven.
Door middel van dit programma worden
alle leerlingen op de basisschool in staat
gesteld kennis te maken met het erfgoed
van Akersloot.
Voordat de kinderen aan de slag gaan
met het lesmateriaal, is er een voorstelling voor de groepen 1 tot en met 4 en
mogen de oudere kinderen hun kennis
testen in een ‘ren je rot-quiz’, met Heer
Hugo als quizmaster.

HVOA/HIP

Foto/archiefgroep HVOA
Inloopmiddag bij de
Historische Vereniging
Oud-Akersloot
De
inloopmiddag
in
de
verenigingsruimte “de Groene
Valck” op 26 oktober 2013 is goed
bezocht. De DVD winkeltjes, nr. 2,
is gedraaid en op de fotoborden
hingen ca. 50 familiefoto’s. Het
publiek nam voor en na het zien
van de DVD veel tijd om de foto’s
te bekijken.
Daarnaast is er weer fotomateriaal
aangeleverd.
Voor
2013
was
dit
de
laatste
inloopmiddag op zondag.

Heer Hugo arriveert te paard. Na het officiële gedeelte zijn de leskisten overhandigd aan
de basis scholen.

HVOA
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De Historische Vereniging Oud-Akersloot verzorgt met enige regelmaat foto-exposities met een thema die te zien zijn tijdens
de openingsuren van de openbare bibliotheek aan de Rembrandtsingel. In de maand december worden in de bibliotheek
foto’s van de kaasfabriek “De Hoop” getoond. Na sluiting van de kaasfabriek heeft dit gebouw diverse bestemmingen
gehad. Door de jaren heen was hierin de naaischool, welpen en gidsen van de padvinderij (later scouting), de
kleuterschool, de bibliotheek en de Storeyclub gevestigd. In 1944 hebben er, voor een korte periode, bejaarden uit
Beverwijk gewoond en was hier de gaarkeuken gevestigd.
Hieronder alvast een voorproefje.
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