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Jaarvergadering op donderdag 13 november 2008
Aanvang 20.00 uur.
♦ Lezing over de archeologische vondsten op
Klein Dorregeest door de heer Ron Duindam.
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot, welke wordt gehouden op donderdag
13 november 2008 om 20.00 uur in 't Achterom, Kerklaan 20 te Akersloot.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Financieel verslag 2007
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Begroting 2009
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Lezing door de heer Ron Duindam.
10.Sluiting

Lezing over Klein Dorregeest

Het bestuur

Op de avond van de jaarvergadering houdt de heer Ron Duindam uit Limmen,
voorzitter van de Regionale Werkgroep “Oer IJ”, een lezing over de vondsten op
Klein Dorregeest.
In oktober 2004 hebben enkele leden van de werkgroep op een bouwterrein aan
Klein Dorregeest, voor deze regio en voor Akersloot in het bijzonder, belangrijke vondsten gedaan.
De potscherven die zijn gevonden stammen uit de Steentijd, preciezer omschreven: uit de Enkelgraf- en Klokbekercultuur. Dit betekent dat al 4500 tot 5000
jaar geleden mensen in de omgeving van de daar aanwezige strandwal van Uitgeest/Akersloot moeten hebben gewoond.
Tot voor kort dateerde de oudste vondst aan de Breedelaan in Akersloot uit de
late Bronstijd. Dat was al oud.
Maar de vondsten aan Klein Dorregeest maakt de bewoningsgeschiedenis van
Akersloot in één klap met enkele duizenden jaren ouder. De diepe bouwput van
ruim 2 meter onder het maaiveld maakte deze vondsten mogelijk. Een week lang
is er in de bouwput met schop en troffel in de grondlagen geschaafd met als resultaat ongeveer een 30-tal vondsten, waaronder scherven van aardewerk, fragmenten van vuursteen en een maalsteen. Het profiel is op tekening gezet en ten
slotte zijn er grondmonsters genomen. Deze zijn thans door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, het ROB, thans het R.A.C.M. genoemd, onderzocht op fossiele zaden en stuifmeel (pollenanalyse) aan de hand
waarvan het landschap uit die bewoningstijd gereconstrueerd kan worden. Op de
laatste middag van het onderzoek werd bij het scheiden van de markt een pracht
exemplaar van een vuurstenen pijlspits gevonden. Al met al een bijzonder interessant onderzoek. Van de uitslag van het R.A.C.M. zult u op de avond van de
13e november a.s. op de hoogte worden gebracht.
Ted Mooij

Van de voorzitter ...

Via deze nieuwsbrief wil ik u even bijpraten over enkele actuele zaken die
spelen bij de vereniging. Zo groeit het
ledenaantal van onze historische vereniging nog steeds. Konden we vorig
jaar ons 500ste lid verwelkomen, inmiddels staat de teller rond de 530. Een
aantal waar we bijzonder trots op zijn.
De interesse in de historie van Akersloot leeft dus volop en we weten een
steeds grotere groep geïnteresseerden
aan te spreken.
Maar er zijn ook zaken waar we als
vereniging tegenaan lopen. Vorig jaar
schreef ik in deze nieuwsbrief optimistisch dat we binnen enige tijd in een
nieuwe verenigingsruimte zouden zijn
gehuisvest.
Ons optimisme over het tempo is inmiddels flink geslonken. Maar we blijven met de wethouder, de heer B. Hes,
om de tafel zitten tot onze ruimtenood
is opgelost.
Ook willen we het succes van onze
website nogmaals onder uw aandacht
brengen. Met ruim 9000 bezoekers in
twee jaar tijd een grote publiekstrekker. De site wordt regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd. Regelmatig
kijken dus!
Op donderdag 13 november is onze
jaarlijkse ledenvergadering. Naast de
bestuurlijke en financiële zaken is er
traditiegetrouw ook voor dit jaar weer
een boeiende spreker gevonden.
Ron Duindam, een bevlogen amateurarcheoloog en verteller, zal spreken
over de unieke 5000 jaar oude vondst
op Klein Dorregeest. Elders in deze
Nieuwsbrief kunt u meer lezen over
deze lezing. Noteer de datum alvast in
uw agenda. U bent hierbij van harte
uitgenodigd.
Graag tot donderdag 13 november.
Frans Zonneveld
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Verslag jaarvergadering
8 november 2007
Er waren 88 leden aanwezig.
De voorzitter Frans Zonneveld opende de vergadering om
20.00 uur met een welkom voor iedereen.
Hij bedankte mevrouw Elly Tijmes voor de zelfgebakken
koek op alle tafels.

Nieuwe medewerkers gezocht
De Historische Vereniging blijft op zoek naar nieuw talent.
We zoeken mensen die het leuk vinden om een artikel te
schrijven voor “De Groene Valck”, onze Nieuwsbrief of
voor de rubriek “Langs de Schulpvaart” die 4 maal per jaar
verschijnt in het Nieuwsblad voor Castricum.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Ria Louwe, Buurtweg 33, telefoon 311081
of met Frans Zonneveld, Kerklaan 31, telefoon 319194.

Mededelingen: Alleen het eerste kopje koffie of thee is voor
rekening van de Vereniging. Op ons jaarboek, De Groene
Valck uitgave 2007, zijn veel leuke en goede reacties
binnengekomen.
Afgelopen jaar zijn veel foto’s gescand. Er zijn metingen
verricht aan de Kerklaan en in de bibliotheek is een lezing
gehouden over “De Liliade”. Ook zijn we bezig met het
verkrijgen van een nieuwe huisvesting.
De website is dit jaar druk bezocht en ons ledenaantal stijgt
nog steeds. Aan het 500ste lid, de heer A. Verduin, werd een
bloemetje en een boekje overhandigd.
Voor de gemeente zijn we gesprekspartner in de Monumentenraad en het Buitengebied.
Er waren geen vragen over de financiën. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Bert de Jong en Jan
Kaptein, is het eens met het beheer van de penningmeester
die een overzichtelijk stuk werk heeft verricht.
Als lid van de kascontrolecommissie werd Jan Kaptein
bedankt voor de bewezen diensten. Bert de Jong blijft nog
een jaar en Dick Pekel werd benoemd als nieuw lid van de
kascontrolecommissie.
De begroting voor het komende jaar werd goedgekeurd. De
contributie werd met algemene stemmen verhoogd van 12
naar 14 euro.
Na de pauze hield de heer Dick Keyzer een interessante
lezing over de aanleg van het Noordhollands Kanaal.
Rondvraag: de heer Hacquebard vraagt of we wat concreter
kunnen zijn over de nieuwe huisvesting bij de bibliotheek.
Antwoord: De huidige ruimte is te klein. We zijn in
bespreking met de gemeente over een nieuwe locatie.
De sluiting en het laatste woord waren van onze voorzitter.
Jan Krom, secretaris

Aanwinsten
Ontvangen van:
• De heer F. Reijmerink: diverse dagboeken door hem
geschreven in Duitsland in de 2e wereldoorlog.
• De heer C. Kerssens: een krooshaak..
• De Heer P. Verduijn: diverse archeologische vondsten.
Aan deze gevers onze hartelijke dank.
Heeft u foto’s, aktes of oude gebruiksvoorwerpen die u eigenlijk wel kwijt wilt, maar twijfelt u aan de “waarde” die
uw voorwerpen voor onze vereniging hebben, bel dan met
Jan Krom tel. nr. 0251 311470.

Schoolfoto’s op de website
Op onze website is de rubriek schoolfoto’s gestart. De opzet
hiervan is om van alle scholen uit Akersloot, van Blokkendoos tot Peuterbeuk en ook van alle basisscholen, school/
schoolreünies of klassenfoto’s te publiceren. Wij denken
hierbij niet alleen aan “oudere” foto’s, maar ook recente
foto’s zijn van harte welkom.
Inmiddels staan er 11 foto’s op
www.oudakersloot.nl maar het kunnen er nog veel meer
worden, want van iedereen is tijdens zijn schoolgaande jaren in Akersloot wel minstens één schoolfoto gemaakt.
Wilt u hier aan meewerken en uw school/klassenfoto’s ook
op de website laten zetten, dan kunt u dit afspreken met Jan
Terpstra, telefoon 0251-313564. De foto’s worden dan gescand (u krijgt ze natuurlijk weer terug). U kunt uw foto’s
ook digitaal versturen naar info@oudakersloot.nl.
Graag, voor zover bekend, de school, het jaartal en de namen van de personen op de foto vermelden.
Ook willen we graag de ontbrekende namen en de eventueel
verkeerd vermelde namen van de reeds geplaatste foto’s van
u weten. Op de website staat hoe u dit op een gemakkelijke
manier kenbaar kunt maken (of via telefoon nummer 0251313564).
Jan Terpstra

