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Jaarvergadering op donderdag 14 april 2005
Aanvang 20.00 uur.
♦ Lezing “Opgravingen aan de Buurtweg”
door de heer P. Kleij, stadsarcheoloog te Zaanstad.
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot, welke wordt gehouden op donderdag
14 april 2005 om 20.00 uur in 't Achterom, Kerklaan 20 te Akersloot.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Financieel verslag 2004
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Begroting 2006
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
7. Rondvraag
8. Lezing door de heer P. Kleij
9. Sluiting

Kort nieuws
Inventarisatie gevelstenen en
1e stenen
In Akersloot zijn diverse gevelstenen
en 1e stenen in de gevels. Oud Akersloot wil deze stenen gaan fotograferen. Aanleiding is de sloop van het
voormalige “Oude Vrouwenhuis” aan
de Julianaweg. De 1e steen van dit
pand kwam bij “Oud Akersloot” terecht en zo is het balletje gaan rollen.
We hadden ingeschat dat er nog een
twintig tot dertigtal stenen zijn, maar
na een eerste ronde staat inmiddels de
teller al op 50 stuks.

Het bestuur

Lezing “Opgravingen aan de Buurtweg”
De lezing volgt direct na de jaarvergadering.
Door de heer P. Kleij, stadsarcheoloog van de gemeente Zaanstad.
In het voorjaar van 2002 zijn er opgravingen gedaan in de voormalige moestuin
van de familie Struijf aan de Buurtweg. Daarbij is veel rijk en prachtig aardewerk
uit de 17e en 18e eeuw gevonden. Dit aardewerk getuigt van een welvarende periode uit de geschiedenis van Akersloot.
Van de vele gevonden scherven zijn bij het AWN Zaanstreek veel potten, kommen en schalen, voor zover mogelijk, gereconstrueerd. Tot de gevonden voorwerpen behoort ook een bijzonder fraaie kandelaar. Naast al dit steengoed zijn er ook
enige oudere en jongere vondsten gedaan, zoals fragmenten uit de ijzertijd, fragmenten kogelpot, aardewerk uit de 14e en 15e eeuw, een deel van een scravitobord en ook delen van nederrijns aardewerk uit de 18e eeuw. Verschillende stukken van het majolica/ faienceaardewerk blijken afkomstig uit Italië
Van al deze vondsten komt de heer Piet Kleij, archeoloog van de gemeente Zaanstad en ook verbonden aan het AWN Zaanstreek, het een en ander vertellen.
Het belooft een boeiende lezing te worden, waarbij hij ons ook een aantal bijzondere voorwerpen zal tonen.

Alle 1e stenen van voor 1945 willen we
op de foto vastleggen. Niet alleen de
1e stenen maar ook de herdenkingstenen, gevelstenen, tegeltableaus en ornamenten.
Is uw pand ook voorzien van een 1e
steen of gevelsteen dan komen we bij u
langs. Over enige jaren wordt het totaaloverzicht in “De Groene Valck”
gepubliceerd.
Heeft u een “1e steen of gevelsteen” op
een minder opvallende plaats in de gevel? Of toevallig nog een “eerste
steen” van een Akersloter pand op zolder staan? Graag een telefoontje naar
Bram Stompedissel (tel. 315312)
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Oud-Akersloot

Verslag
jaarvergadering 1 april 2004

Aanwinsten

Er waren 48 leden aanwezig.

Mevrouw G. van Zwol: Diverse dozen dia’s over Akersloot.
Mevrouw S. Zonneveld: Herinneringsbordje 2e Wereldoorlog.
De heer F. Reijmerink: Doos van Het Rode Kruis uit de
Tweede Wereldoorlog, waarin levensmiddelen werden verpakt en uitgedeeld aan krijgsgevangenen.
De heer J. Koopman: Oude pakken Sunlightzeep.
De heer J. Zweeris: Materiaal Liliade, een “Akertje” en een
bundel “Op de Hoek” weekbladen.
De heer W. Hoogland: 1 foto.
De heer L. Klein Schiphorst: Diverse foto’s.

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.
De voorzitter deelde mee dat een aantal medewerkers van
onze vereniging bezig zijn met het digitaliseren van ons
fotobestand en het feit dat wij in 2006 ons 25-jarig jubileum
vieren.

Ontvangen van:

De financiën worden akkoord bevonden mede door het
verslag van de heren Co Kerssens en Jan Kaptein, die dit
namens de kascontrolecommissie aan de aanwezigen
uitbracht (het ziet er prima uit). Daarna wordt Jan Kaptein
bedankt voor zijn werk in deze.
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie werd mevrouw
Riet Clazing benoemd.

Hiervoor 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.: 311470.

De begroting voor het komend jaar wordt goedgekeurd. Het
lidmaatschap wordt 12 Euro.

Kort nieuws

Rondvraag:
De heer F. Struif vraagt of wij samenwerken met A.W.N.
Zaanstreek.
Antwoord:
Ja, want die beschikken over archeologen, anders mag er
niet worden gegraven.
Na de pauze hield de heer D. Aten een lezing over “De
polders rond het Alkmaardermeer”, waardoor wij allen een
geheel nieuwe kijk kregen op die gebeurtenissen in het
verre verleden..
De sluiting en het laatste woord waren van onze voorzitter.
Jan Krom, secretaris
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Oude films van Akersloot
Heeft u nog een film met beelden van Akersloot? Bijvoorbeeld 8 mm of video opnames van Koninginnedag, de Liliade, een opening, een watersportfestiviteit of een andere evenement? Dan willen wij graag met u in contact komen. We
willen graag weten wat er in de loop der jaren zoal op de
film is vastgelegd. Enkele filmpjes zijn ons inmiddels bekend en deze mochten wij geheel of gedeeltelijk kopiëren.
Ter zijner tijd willen we deze filmpjes vertonen aan publiek.
Heeft u nog zo’n filmpje in de kast liggen uit de jaren ‘60
tot eind jaren ‘80?
Graag contact opnemen met Frans Zonneveld (tel.319194).
Langs de Schulpvaart….
Sinds februari 2005 heeft het “Nieuwsblad voor Castricum”
een nieuwe maandelijkse rubriek: “Langs de Sc hulpvaart”.
De drie historische verenigingen binnen de gemeente Castricum werken hierin samen. Maandelijks wordt uit een van
de kernen van Castricum een historisch pand of object beschreven. In de 2e week van maart werd kort de historie
van het ”Gemaal Limmen 1879” belicht. Enkele malen per
jaar kunt u een pand of object uit Akersloot of De Woude in
het “Nieuwsblad voor Castricum” verwachten.
Akersloot in oorlogstijd
Binnenkort is het 60 jaar geleden dat Nederland is bevrijd.
Daarom loopt van eind februari tot half april in de bibliotheek van Akersloot een tentoonstelling met als thema
“Akersloot in oorlogstijd”. Hier kunt u vele foto’s, afbee ldingen en ook voorwerpen die betrekking hebben op de
oorlogsperiode in Akersloot bewonderen. Gezien de vele
reacties van bezoekers is deze tentoonstelling een absolute
aanrader voor geïnteresseerden. Ook heeft “Oud -Akersloot”
op 16 maart een lezing over dit onderwerp in de bibliotheek
verzorgd.

