Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud-Akersloot
oktober 2007

Jaargang 14, nummer 2

Jaarvergadering op donderdag 8 november 2007
Aanvang 20.00 uur.
♦ Diapresentatie over de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal door Dick Keijzer.
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot, welke wordt gehouden op donderdag
8 november 2007 om 20.00 uur in 't Achterom, Kerk
laan 20 te Akersloot.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2006
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2008 en contributieverhoging
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Rondvraag
Diapresentatie door de heer Dick Keijzer.
Sluiting

Het bestuur

Diapresentatie over de aanleg van het
Noord-Hollands Kanaal.
De heer Keijzer zal in deze lezing ook ingaan op de problemen bij de aanleg van
het kanaal in de regio Akersloot.
Dat de aanleg van het kanaal in Akersloot niet zonder slag of stoot is verlopen
zal u deze avond ongetwijfeld duidelijk worden.
Het beloofd daarom een boeiende en interessante lezing te worden.

Verslag opgraving Buurtweg
Van de AWN Zaanstreek vernamen wij dat het verslag van de opgraving op het
perceel Buurtweg nr 9, de voormalige moestuin van de fam. Struijf, bijna gereed
is. Dit verslag van de hand van de stadsarcheoloog van Zaanstad, drs. P. Kleij,
wordt binnenkort in boekvorm gepresenteerd. De overhandiging van het eerste
exemplaar zal in de loop van december plaatsvinden. Over het exacte tijdstip en
de plaats zal t.z.t. nadere informatie volgen.
Het boek zal ongeveer 20 euro gaan kosten. Wellicht een goede gedachte voor
een kerstcadeau!
Ted Mooij

Van de voorzitter ...
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet binnen de vereniging. Twee activiteiten wil ik met name noemen: het
verder uitbreiden van ons fotoarchief,
dat inmiddels al vele duizenden foto’s
bevat. Een nieuwe activiteit waar we
mee gestart zijn, is ons inventaris te rubriceren, een klus die nog flink wat tijd
gaat vergen.
Ruim 2000 nieuwsgierigen hebben ondertussen de website van OudAkersloot bezocht. De website is ruim
een half jaar in de lucht en de reacties
zijn heel positief.
Nog een punt waarover ik u wil bijpraten is de huisvesting. In de vorige
nieuwsbrief maakten wij al melding
van het feit dat we met de gemeente
praten over een andere locatie. De huidige locatie op de bovenverdieping van
het gemaal 1879 aan de Fielkerweg is
te krap en er is geen ruimte voor grotere exposities. Een optie is misschien
een nieuw te bouwen ruimte voor OudAkersloot naast of tegen de bestaande
bibliotheek. Voor het houden van exposities kunnen we dan gebruik maken
van de expositieruimte in de bibliotheek. Een optie waar het bestuur van
de vereniging en ook de bibliotheek
achter staat. Afwachten is het nu hoe
de onderhandelingen met de gemeente
verder zullen verlopen, maar we zijn
niet negatief gestemd over het verloop
van de ontwikkelingen.
Om al deze plannen te kunnen realiseren is er natuurlijk ook geld nodig. Bovendien worden de kosten van de verwerking van acceptgiro’s bij de Postbank met ingang van het volgend jaar
veel hoger. Daarom willen we de komende periode proberen de inkomsten
te vergroten. Dit kan mede door voor
2008 de contributie met 2 euro per jaar
te verhogen.
Tijdens de jaarvergadering op 8 november zal dit voorstel aan de leden
worden voorgelegd.
(Vervolg op pagina 2)
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Oud-Akersloot

Verslag jaarvergadering
9 november 2006

Aanwinsten
Ontvangen van:

Er waren 115 leden aanwezig

•
•

De Voorzitter Frans Zonneveld opende de vergadering om 20.00 uur met een welkom voor iedereen.
Hij bedankte Elly Tijmes voor de koek op alle tafels.

•

De voorzitter is verheugt over de grote opkomst en
kijkt terug op een prachtig jubileumjaar, waarvan de
tentoonstelling in het kerkje een hoogtepunt was.

•

•
•
•

De heer S. Smit, diverse foto´s op DVD.
De familie Kerssens, diverse stukken betreffende de polders in Akersloot.
De familie Kraakman, diverse aktes en een
fotoalbum.
De heer P. Verduin, militaire dienstkist uit
1910 en een korenmolentje met maalstenen
uit begin 1900.
De heer J. Buur, polderkaarten.
Mevrouw Kruiswijk, een ansichtkaart van
Akersloot.
De heer G. Wijnker, een bomenzaag en antieke zwierschaatsen.

Aan deze gevers onze hartelijk 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.
Er waren geen vragen over de financiën.
De Kascontrolecommissie is het eens met het beheer
van de penningmeester die een overzichtelijk stuk
werk heeft verricht.
Als lid van de Kascontrolecommissie wordt Riet
Clazing bedankt voor bewezen diensten. Jan Kaptein
(Buurtweg) blijft nog een jaar en Bert de Jong wordt
benoemd als nieuw lid.
De begroting voor het komend jaar wordt goedgekeurd.
Rondvraag
Vraag:
Mevrouw Blokker vraagt waar haar foto’s blijven
Antwoord: Joop Stam gaat dit nazien..
Vraag: Mevrouw. Woestenburg vraagt of de
wandelroutes niet dubbel worden uitgezet.
Antwoord: Dit heeft onze aandacht.
De sluiting en het laatste woord waren van onze
voorzitter.
In het tweede deel van de vergadering werden we
getrakteerd op een fantastische diavoorstelling door
Hannie Dekker, op DVD gezet door Jan Louwe.
Tot slot van de avond een lied over Akersloot
geschreven door Riet Clazing en gezongen door de
The Krom Sailors, waarbij iedereen mee kon zingen.
Jan Krom, secretaris
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Van de voorzitter ...
Momenteel wordt er al weer koortsachtig gewerkt aan “De
Groene Valck” voor 2008. Na het verschijnen van ”De
Groene Valck” van 2007 kregen we zeer veel positieve reacties dus… we hopen dat u in het voorjaar 2008, bij het
verschijnen van de nieuwe “Groene Valck”, net zo enthousiast reageert.
Op 30 oktober houden twee bestuursleden van de Historische Vereniging op verzoek van de bibliotheek een lezing
over lelietentoonstelling de “Liliade”.
Deze lelietentoonstelling heeft Akersloot jarenlang op de
kaart gezet en we verwachten dat dit onderwerp nog steeds
leeft bij de Akersloters. In de bibliotheek kunt u terecht
voor verdere informatie en toegangskaartjes.
Rest mij ten slotte om alle leden uit te nodigen voor de jaarvergadering die op 8 november wordt gehouden in ‘t Achterom. Nadat u kort wordt geïnformeerd over de lopende zaken binnen de vereniging, is er na de pauze een lezing over
de aanleg van het Noord-Hollands kanaal door Dick Keijzer. Ook zal Dick Keijzer ingaan op de problemen bij de
aanleg van het kanaal in de regio Akersloot. Dat de aanleg
van het kanaal in Akersloot niet zonder slag of stoot is verlopen zal u deze avond ongetwijfeld duidelijk worden. Het
beloofd daarom een boeiende en interessante lezing te worden waarvoor ik alle leden van harte uitnodig.
Met vriendelijke groet,

Frans Zonneveld

