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Jaarvergadering op donderdag 9 november 2006
Aanvang 20.00 uur.
♦ Beelden van Akersloot in de jaren 1972-1982,
gemaakt door mevrouw Hannie Dekker.
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van
de Historische Vereniging Oud-Akersloot, welke wordt gehouden op
donderdag 9 november 2006 om 20.00 uur in 't Achterom, Kerk
laan 20
te Akersloot.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Financieel verslag 2005
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Begroting 2006
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
7. Rondvraag
8. DVD-presentatie met dia’s van mevrouw Dekker.
9. Om ongeveer 21.45 uur een optreden door de “Krom Sailors”
met o.a. een lied over Akersloot op tekst van Riet Clazing.
10. Sluiting

Van uw voorzitter ...
Terugblik 25-jarig jubileum.
2 April 2006 bestond de Historische Vereniging Oud-Akersloot 25
jaar. Toch wel een mijlpaal. Het
werd een fantastisch weekend in en
om de protestantse kerk.
Ruim een jaar voorbereiding is er
aan vooraf gegaan. Vele uren tijd
zitten in het opplakken van foto’s,
het monteren van films en het inventariseren en het klaarmaken van
de archeologische en historische

Het bestuur

“Akersloot in de jaren 1972-1982”
Mevrouw Hannie Dekker heeft tussen 1972 en 1982 dia’s gemaakt in
Akersloot. Zij heeft niet alleen veel huizen en hun bewoners gefotografeerd maar ook karakteristieke plekjes in en rondom ons dorp. Veel van
deze woningen zijn inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Veel bewoners van toen zijn ook niet meer in ons midden.
Van deze dia’s hebben wij een presentatie op DVD gemaakt waarbij mevrouw Dekker, op een voor haar kenmerkende wijze, het commentaar
heeft ingesproken.
De voorstelling duurt 45 minuten en zal direct na de vergadering op een
projectiescherm vertoond worden.

voorwerpen voor de expositie. Het
jubileumweekend is een groot succes geworden en we hebben genoten van alle leuke en positieve reacties van de bezoekers. Daarnaast
trokken de borden met foto’s die in
het dorp stonden en de dorpswandelingen rondom de kerk veel belangstelling.
Verder kregen we verschillende
spontane giften van (oud) Akersloters en kwamen er bezoekers met
fotoalbums, afbeeldingen enz. die
we mogen scannen voor ons fotoarchief.
Kortom het heeft ons een beetje
verrast als deze reacties. Zozeer,
dat we ook aankomende winter nog
wel bezig zijn om alle foto’s en afbeeldingen in te scannen. Heeft u
foto’s ingeleverd, dan graag nog
even geduld.
(Vervolg op pagina 2)
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Verslag jaarvergadering
14 april 2005
Er waren 44 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.
De voorzitter deelde mee dat Jan Louwe en Ted Mooij
verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen.
De financiën worden akkoord bevonden, mede door
het verslag van Co Kerssens en Riet Clazing, die dit
namens de kascontrolecommissie aan de aanwezigen
uitbracht (het ziet er prima uit). Daarna wordt Co
bedankt voor zijn werk in deze.
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt Jan
Kaptein (Buurtweg) benoemd.
De begroting voor het komende jaar wordt
goedgekeurd.
Rondvraag
Vraag:
De Heer K. Ruijter vraagt hoeveel leden de vereniging
telt. Antwoord: ongeveer 400.
Vraag:De heer F. Kok vraagt wanneer de vereniging
is opgericht.
Antwoord: Na in 1980 voorzichtig te zijn begonnen,
werd in 1981 officieel gestart.
De sluiting en het laatste woord waren van onze
voorzitter.
Jan Krom, secretaris

(Vervolg van pagina 1)

Van uw voorzitter ...
Aangenaam verrast zijn we ook door het grote aantal
nieuwe leden, die al deze activiteiten hebben opgeleverd. Ongeveer 65 nieuwe leden erbij, waardoor de
teller nu op 460 leden staat. Een duidelijk bewijs dat
historie en geschiedenis leeft in Akersloot.
Als vereniging kunnen we met trots terugkijken op alle jubileumactiviteiten. Nogmaals hartelijk dank aan
alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Uiteraard zijn ook de nieuwe leden van harte welkom
op onze ledenavond op 9 november. Op deze avond
ziet u een bijzondere diaserie, gemaakt en ingesproken
door mevrouw H. Dekker. Deze diaserie laat zien hoe
er steeds, bijna ongemerkt, in het dorp toch veel is
verdwenen en veranderd.
U bent van harte uitgenodigd.
Frans Zonneveld

Oud-Akersloot

Aanwinsten
Ontvangen van:
De heer K. Hollenberg: PC systeemkast.
De heer R. Swart: boekje genealogie Swart.
Mevrouw M. Clazing: boek “Ons Landelijk Eigendom”.
Mevrouw A. Stierp: landkaart Alkmaardermeer, boekje “Akersloot door de eeuwen heen”, div. mappen met
gegevens over de familie Stierp.
Mevrouw E. Woestenburg: tegel Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Mevrouw H. van Stralen: 2 glazen Liliade.
Mevrouw G. Blokker: boek “Noord-Holland en zijn
gemeenten”
De heer H. Duin: dia’s.
Gemeente Castricum: 2 boeken, “Castricum en Bakkum in vervlogen jaren” en “Boerderijen in Limmen”.
De Heer P. Kleij: eigendomsbewijs Oude Knegt.
De heer J. Vermeulen: ingelijst gemeentewapen Akersloot.
De heer K. Smit: tegeltje.
Familie Gooyer: opgegraven potje.
Mevrouw T. Dekker: boek genealogie Dekker.
De heer F. Reijmerink: diversen posters Operettevereniging Akersloot”.
De heer K. Groen: een 100 jaar oude gereedschapskist.
De heer C. Putter: diversen foto’s.
De erven Goeman: missaal, bidprentjes en foto’s.
Mevrouw Visker: Akersloter vlag.
De heer K. Renkel: een foto.
Mevrouw H. Kippersluis-Struijf: diverse foto’s.
Aan al deze gevers onze hartelijke dank.
Tijdens ons jubileumweekend hebben veel mensen
aangeboden om foto’s die in hun bezit zijn, door ons
te laten scannen voor ons fotoarchief. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.
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. 311470.

