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Jaarvergadering op 26 april 2012
Aanvang 20.00 uur
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
Ledenvergadering (jaarvergadering) van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot. Deze wordt
gehouden op donderdag 26 april aanstaande om
20.00 uur in bar ‘t Achterom, Kerklaan 20 te
Akersloot.
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2011
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2012
Benoeming nieuw lid
kascontrolecommissie
Actuele onderwerpen
Rondvraag
Pauze
Presentatie “Heerlijk avondje
Akersloot”
Sluiting

Het Bestuur

Interactieve presentatie “Heerlijk
avondje Akersloot”
Tijdens de komende Jaarvergadering op 26 april
aanstaande zal Jesse van Dijl een interactieve
presentatie verzorgen met materiaal afkomstig uit
het Regionaal Archief te Alkmaar. Zo worden er
filmbeelden vertoond van onder andere het
Alkmaardermeer en van de Alkmaar Packetboot,
die varend van Alkmaar naar Amsterdam, ook
Akersloot passeert. Naast filmbeelden natuurlijk
ook historische foto’s en prentbriefkaarten uit
Akersloot. Wat werd er in het verleden over
Akersloot en haar bewoners in de krant
geschreven? Enkele krantenberichtjes geven een
leuke kijk op het Akersloot van toen. Het
Regionaal Archief beschikt over een omvangrijke
kaartencollectie die teruggaat tot de 17e eeuw. De
kaarten vertellen veel over de veranderingen in de
loop der tijd. Kortweg gezegd: Een heerlijk avondje
Akersloot, u bent van harte welkom.
Het Bestuur

Akersloot, maart 2012
Van de voorzitter
De afgelopen jaren is er, o.a. op het gebied van
huisvesting, veel veranderd binnen de vereniging.
De nieuwe ruimte aan de Rembrandtsingel is betrokken, een ruimte waarin we ons zeer thuis
voelen. Veel mensen weten ons te vinden tijdens
de openstelling, woensdag 10.00 u. - 17.00 u.,
voor informatie of om foto’s in te laten scannen.
De samenwerking met de bibliotheek, zoals het
gezamenlijk organiseren van cursussen, lezingen
en het geven voorlichting aan de basisscholen,
verloopt prima. Toch blijven er nog wensen. Zoals
de behoefte aan een nieuw logo voor de
vereniging. Een logo dat past bij de historie van
Akersloot en herkenbaar is voor een ieder.
Chèrita Sombroek en Hans Albers hebben zich
vastgebeten in deze opdracht en kwamen met een
voorstel. Na het nodige schaafwerk is het nieuwe
logo een feit. Dit logo zal verder worden doorgezet
in de huisstijl van de vereniging, zowel op de
website, briefpapier als nieuwsbrief. Eind februari
is het gevelbord op onze verenigingsruimte
bevestigd. Met hierop het nieuwe logo en de naam
van onze verenigingsruimte “De Groene Valck”.
Onze hartelijke dank aan Chèrita en Hans voor
hun creativiteit en het bijzonder mooie resultaat.
Met dit gevelbord is de inrichting van onze
verenigingsruimte “De Groene Valck” compleet en
afgerond.

Frans Zonneveld

Inloopmiddag bij de Historische
Vereniging Oud-Akersloot
Op 25 maart jl. heeft HVOA een inloopmiddag
gehouden voor de onderwerpen:
tentoonstelling
schilderijen Huib Duin
Frans
Zonneveld
presentatie DVD “de winkeltjes(heden en
verleden) aan de Julianaweg”.
Jan Kaptein
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Verslag jaarvergadering,
10 november 2011
Er zijn 81 leden aanwezig.
Opening
De voorzitter, Frans Zonneveld, opent de
vergadering om 20.00 uur met een welkom voor
iedereen.
In verband met bestuurswisselingen stelt hij alle
bestuursleden voor aan de leden.
Hij bedankt Elly Tijmes voor de koek op alle tafels.
Mededelingen
De voorzitter geeft een overzicht van de
activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:
De vereniging beschikt over ongeveer 14.000
digitale foto’s. Wekelijks worden foto’s ingescand,
de collectie blijft groeien.
De website van de vereniging heeft veel
bezoekers kunnen verwelkomen. Het actueel
houden van de website zorgt voor een constante
stroom bezoekers.
De vereniging geeft medewerking aan veel
activiteiten, bijvoorbeeld aan de gemeente, maar
ook aan organisaties en particulieren.
Financieel overzicht 2010
Het financieel overzicht ziet er goed uit, niemand
heeft vragen over het financieel overzicht.
Verslag kascontrolecommissie 2010
De kascontrolecommissie bestaande uit John
Wissenburg en Wim Hoogland bevinden alle
stukken in orde en tekenen voor akkoord. Wim
Hoogland heeft zijn twee jaar kascontrole er op
zitten en wordt daarvoor bedankt. John
Wissenburg blijft nog een jaar aan en Riet Clazing
wordt ter vergadering benoemd als nieuw lid van
de kascontrolecommissie.
Begroting 2011
De begroting 2011 wordt met algemene stemmen
goedgekeurd.
Statuten vereniging
Het bestuur heeft de statuten van de vereniging
goed bekeken, er is gebleken dat een aantal
zaken verbetering behoeft. De afgelopen jaren zijn
bestuursleden niet volgens de statuten
herbenoemd. Vanaf heden zal dit weer volgens de
statuten verlopen. Jan Krom stelt zich herkiesbaar
als bestuurslid en wordt herkozen.
Volgens de statuten moet de jaarvergadering in
de eerste vier maanden van het kalenderjaar
plaatsvinden.
De afgelopen jaren vond de jaarvergadering in
oktober of november plaats. Vanaf 2012 zal de
jaarvergadering, conform de statuten, in het
voorjaar plaatsvinden.

Vervolg, verslag jaarvergadering
Rondvraag
Toon v.d. Eng wil graag de exacte datum van de
jaarvergadering weten.
Datum jaarvergadering 2012 moet nog nader
worden bepaald maar zal wel in de maand april
2012 worden gehouden.
Presentatie “Winkeltjes aan de Julianaweg”
Na de pauze wordt de DVD “Winkeltjes aan de
Julianaweg” getoond.
Na afloop bedankt de voorzitter alle samenstellers
van deze DVD.
Sluiting
Jan Krom, Secretaris

Landschapsdag CAL
Zondag 15 april 2012 Thema: “Tien jaar later”.
In de hele gemeente Castricum, maar voor ons in
Akersloot, is een heel leuk programma in de
maak.
In samenwerking met wel 8 plaatselijke
verenigingen en clubs wordt er aan de noordwest
kant van Akersloot gekeken naar veranderingen
die daar hebben plaatsgevonden in de afgelopen
10 jaar. Voorafgaand aan deze zondag, 15 april,
wordt er op woensdag 11 april 2012 een
voorlichtingsavond gehouden in ‘t Achterom te
Akersloot.
Let op de berichten hierover in de pers.
Henny Bakker

Oproep “winkeltjes”
Deel één van de winkeltjespresentatie is klaar en
vertoond. Dit deel, de Julianaweg, is goed
ontvangen. Ondertussen werken we aan een
vervolg. Want er waren verspreid over heel
Akersloot natuurlijk nog veel meer winkeltjes.
Wij gaan er vanuit dat deel 2 tijdens de
jaarvergadering 2013 zal worden gepresenteerd.
Hebt u over één of meer van deze “winkeltjes”
informatie, of bezit u foto’s of ander materiaal (bv.
rekeningen, briefjes, reclame etc.) dan zijn wij
daarin erg geïnteresseerd.
Op woensdag kunt u hiermee altijd binnenlopen in
onze verenigingsruimte naast de bibliotheek of
neem even contact op met de vereniging.
Alvast bedankt.
Wil Buur

-
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Een bericht van de penningmeester

Mededeling

Beste leden,

Op woensdag 30 mei aanstaande om 20.00 uur
organiseert de bibliotheek samen met de HVOA
een presentatie over de 2e Wereldoorlog met o.a.
aandacht voor Akersloot. De presentatie met
beeldmateriaal zal door Hans Nauta worden
verzorgd.

Het jaar 2011 is financieel weer afgesloten en in
onze komende jaarvergadering zullen de cijfers
gepresenteerd worden. Ik kan u alvast verklappen
dat we er met z'n allen weer een goed jaar van
gemaakt hebben.
Momenteel zijn we druk bezig met het zetten van
de volgende belangrijke stap: de overgang naar
automatische incasso. Hiervoor treft u bijgaand
een schrijven aan. Wij, als bestuur, hopen dat u
allen mee wilt werken dit mogelijk te maken door
de strook in te vullen. Gaarne bij één van de onder
aan de brief genoemde adressen inleveren. Voor
degenen die medio 2011 lid zijn geworden en al
toestemming hebben gegeven voor automatische
incasso is deze actie niet nodig.
Na administratieve verwerking van de stroken
zullen we de automatische incasso naar de bank
sturen. De planning is dat rond juni de contributie
(+ eventuele porto kosten + eventueel jaarlijkse
vrijwillige gift) van uw rekening zal worden
afgeschreven. Met name het aangeven van een
jaarlijkse vrijwillige gift wordt buitengewoon
gewaardeerd. Dit maakt het mede mogelijk dat we
de mooie initiatieven van onze werkgroepen
gestalte kunnen geven.
Alvast onze hartelijke dank voor uw aller support.
Met vriendelijke groet,
Hans Oud, penningmeester HVOA

‘De Groene Valck’, jaarboek 2012
Het jaarboek ‘De Groene Valck’ zal medio mei
2012 worden uitgegeven.
Voor niet leden is dit jaarboek vanaf eind mei 2012
te verkrijgen bij Veldt’s Toko en op de woensdag
tussen 10.00 uur en 17.00 uur in de verenigingsruimte HVOA.
Prijs voor niet leden is 15.00 euro.
Redactie: redactie-hvoa@live.nl (voor aanmelden
lidmaatschap).
Roosmarie Lauritsen

Jan Kaptein

Aanwinsten (schenkingen)
In de periode oktober 2011 tot februari 2012 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:
Fam. Velzeboer: Div.boeken,tijdschriften,foto`s,
kranteknipsels, bidprentjes,
afleveringsbonnen middenstand, oude huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen, koekblikken uit de oorlog,
uithangbordjes Praat.
C. Kerssens:
Boek familie Van Til
P. Hacquebard: 2 Boeken over de Zaanstreek
J. Terpstra:
Boek Cement in Nederland,etc.
G. van Vliet:
Vaandel van de RK Middenstandsbond
G. Blokker:
Foto over de bevrijding
T. Melker-Zoon: Boek familie Melker
Radio Castricum: 2 CD`s
P.Velzeboer:
USB-stick over de
bevrijdingsfeesten
Lelievereniging: Gewonnen bekers en
medailles op de Liliade
Gerard Porsius: 1 Oude rekenmachine
G. Kerssens:
1 Oud spaarbankboekje
(Boerenleenbank)
Fam. Brandjes: Boek familie Kerssens
In bruikleen ontvangen van:
Fam. Snijder
2 Baardmankruiken
Jan Kaptein

Oproep voor onze leden:
Gaat u verhuizen dan is vanuit HVOA het vriendelijke verzoek de vereniging op de hoogte te stellen van u
nieuwe adresgegevens. Dus stuur uw verhuisbericht vroegtijdig naar de vereniging, adres: J. Krom,
Secretaris HVOA, Boschweg 11, 1921 AP Akersloot. Dit voorkomt dat het jaarboek en/of nieuwsbrief op
een onjuist adres wordt bezorgd. Bij voorbaat dank!
Roosmarie Lauritsen
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Ter informatie:

Baggerstort op de ‘Dam en Saskerlei’

- Vanaf 1981 tot en met het jaar 2000 heeft Riet

U hebt het kunnen lezen in de kranten en
regionale bladen. Er zijn vergaande plannen om de
‘Dam en Schiereiland Saskerlei’ te verhogen en te
vergroten. Hiervoor wordt baggerspecie afkomstig
uit de Zaanstreek gebruikt.

Clazing levensverhalen van oudere Akersloters
opgetekend. Zij deed dit met behulp van een
cassetterecorder. Veel van die oudere
Akersloters zijn in de loop van de jaren
gestorven, maar de cassettebandjes zijn nog
steeds in haar bezit. Familieleden van de
geïnterviewden mogen de bandjes bij haar
komen ophalen. Heeft u daar belangstelling
voor dan kunt u contact opnemen met tel:
313023 of mailadres: clakor@hetnet.nl.
- Zoeken op internet (info Ton Dekker) Als u naar
de website: www.geheugenvannederland.nl
gaat en u vult als zoekopdracht in ‘Akersloot’
dan komt u onder andere bij de afbeelding van
een doos chocolade die in 1943 rond Akersloot
werd gedropt.
De redactie

Het bestuur van de Historische Vereniging is niet
enthousiast over deze plannen en sluit zich
hiermee aan bij de vele particulieren en
organisaties die deze plannen niet zien zitten,
zoals vissers, watersporters tot natuurorganisaties.
Wij hebben in een brief onze steun en waardering
uitgesproken aan de “Stichting tot behoud van
natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de
Alkmaardermeeromgeving”, die de protesten tegen
deze plannen samenbrengen om zo een duidelijk
en kritisch tegengeluid te laten horen.
Het bestuur

Bericht van de vereniging
Een belangrijke doelstelling van de vereniging is
het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen
van informatie over de historie van Akersloot en
omgeving. Veel van deze informatie vindt u terug
in het jaarboek “De Groene Valck”, de nieuwsbrief
of onze website.
We proberen dit uiteraard zo zorgvuldig mogelijk
te doen. Soms blijkt achteraf dat niet de complete
of geheel juiste informatie is gepubliceerd. Hebt u
aanvullende informatie over de gepubliceerde
verhalen, of ontbrekende namen van personen op
foto’s, neem dan contact op met Roosmarie
Lauritsen (tel. 06 - 21807671).
De redactie

Verenigingsruimte HVOA voorzien van
gevelbord.

