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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Jaarvergadering 2014
Historische Vereniging Oud-Akersloot
Hierbij nodigt de Historische Vereniging OudAkersloot u uit voor de Algemene
Ledenvergadering die wordt gehouden op
donderdag 24 april 2014 om 20.00 uur in bar ‘t
Achterom, Kerklaan 20, te Akersloot.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Financieel verslag 2013
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Begroting 2014
6. Vaststelling contributie 2014 / portokosten m.i.v.
2014
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8. Jaarboek De Groene Valck 2014 (uitreiking 1e
Exemplaar)
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Het tonen van een DVD
12. Sluiting

Het Bestuur
Contributie 2014
Tijdens onze jaarvergadering op 24 april zal de
contributie over 2014 worden vastgesteld. In vervolg
hierop zal eind mei/begin juni van degenen die
hiervoor goedkeuring hebben gegeven de
contributie automatisch worden afgeschreven.
Degenen die geen goedkeuring hebben verleend,
en nog niet zelf al hebben betaald, zullen een
schrijven ontvangen met het verzoek tot
overmaken. Na ontvangst van dit verzoek s.v.p. per
omgaande overmaken.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Hans Oud, penningmeester
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Programma jaarvergadering 2014
Na het formele gedeelte van de jaarvergadering
en de pauze, worden er twee films getoond.
De eerste film is gemaakt in de 70-er jaren en laat
enkele mooie plekjes in Akersloot zien, onder
andere
de
jachthaven
Laamens,
het
Alkmaardermeer, de kalkovens en feestelijke
activiteiten in het dorp.
De tweede film geeft verslag van de festiviteiten
tijdens het 100-jarig bestaan van de Jacobusschool
in 1989. Bijzonder is onder andere de opname van
de reünie met de vele oud-leerlingen. Vele
prominente (katholieke) Akersloters staan op de
film. De personen op deze film zijn inmiddels een
flink stuk ouder geworden of overleden, daarom is
deze film een feest van herkenning.
Nieuwsgierig geworden, u bent van harte welkom
op de jaarvergadering.

Frans Zonneveld, voorzitter
Jaarboek De Groene Valck 2014
Van september 2013 tot maart 2014 is er weer driftig
gewerkt aan het jaarboek van de HVOA. In
samenwerking met een aantal Akersloters is het dan
ook weer gelukt om een interessant jaarboek
samen te stellen waarin, ook deze keer, weer een
diversiteit aan onderwerpen is opgenomen.
Met trots kan de redactie u melden dat het eerste
exemplaar van het jaarboek ‘De Groene Valck’
2014 op 24 april 2014 tijdens de jaarvergadering zal
worden uitgereikt.
Begin mei zal het jaarboek ‘De Groene Valck’ bij de
leden van de HVOA worden bezorgd.

Roosmarie Lauritsen – van Sikkelerus,
eindredacteur jaarboek De Groene Valck
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Verslag Jaarvergadering van 18 april 2013
Op de jaarvergadering 2013 zijn 81 leden aanwezig.
De voorzitter Frans Zonneveld opent om 20.00 uur
de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom.
Mededelingen: de aanwezigen krijgen een kopje
koffie en een gebakje, ter compensatie van de
zelfgebakken
koekjes
die
tijdens
de
jaarvergaderingen door Elly Tijmes werden
verzorgd.
Financieel verslag: het vastgestelde budget voor
iedere HVOA werkgroep werkt goed, de budgetten
zijn niet overschreden. De belangrijkste financiële
uitgaven waren voor drukwerk van de Groene
Valck en de aankoop van twee computers en
fotoborden.
Ter vergadering zijn er verder geen vragen over de
financiën.
Door de Kascontrolecommissie, bestaande uit Riet
Clazing en Joke Bart, worden de boeken en
rekeningen in orde bevonden. Riet Clazing treedt af
en Joke de Wit wordt met algemene stemmen als
nieuw lid van de kascontrolecommissie gekozen Zij
zal samen met Joke Bart de kascontrole voor de
jaarvergadering van 2014 doen.. De begroting voor
2013 wordt goedgekeurd door de vergadering. De
contributie blijft voor 2013 op 14 euro staan.
Het eerste exemplaar van de Groene Valck 2013,
waarin het levensverhaal van Piet van Diepen is
opgenomen, wordt door de voorzitter Frans
Zonneveld aan Piet van Diepen uitgereikt.
Bestuursverkiezing: voorzitter Frans Zonneveld treedt
af maar stelt zich herkiesbaar en wordt ter
vergadering met algemene stemmen herkozen.
De nieuwsbrief die twee keer per jaar door de
vereniging
wordt
uitgegeven,
zal
bij
de
eerstvolgende uitgave in kleur verschijnen,
Rondvraag: Riet Clazing vraagt of alle foto’s die in
bezit zijn van onze vereniging op de Akersloter
beeldbank worden geplaatst. Ja, echter zal dit wel
nog enige tijd in beslag nemen voor dat deze op
de Beeldbank te zien zijn.
Gerard van Vliet vraagt of HVOA wat kan
betekenen
voor
het
behoud
van
de
Jacobusschool.
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Ja, HVOA houdt mogelijke veranderingen in het
dorp nauwgezet in de gaten. Met betrekking tot
behoud van het gebouw Jacobusschool heeft
HVOA reeds per brief een reactie verzonden.
Na een korte pauze wordt ter afsluiting de DVD
‘Winkeltjes Dorpsstraat/Raadhuisplein” getoond.

Jan Krom, secretaris

Open Monumentendagen 13 en 14 september
2014
Wie herinneringen heeft of mooie verhalen kan
vertellen over vervoer of transport in en om
Akersloot, kan deze kwijt bij de Historische
Vereniging. Zij krijgen een plek op de expositie in
Akersloot tijdens de viering van de Open
Monumentendag.
Het thema van de open monumentendag is 'Op
reis'. Aanleiding voor het thema is dat er voor 2014
een themajaar over mobiel erfgoed is uitgeroepen,
vanuit de Stichting Mobiele Collectie Nederland. De
aandacht gaat uit naar alle soorten van vervoer en
transport, zowel van mensen als van goederen. Dit
ging en gaat nog op allerlei manieren, via het
water, het spoor, de weg en de lucht. Dit houdt in,
dat ook de middelen zelf, zoals aangespannen
voertuigen (b.v. hondenkarren, paard en wagen
enz.), schepen, treinen, auto’s, autobussen en
vliegtuigen, maar ook fietsen, brommers en
motoren een rol spelen evenals de gebouwen die
hiermee te maken hebben zoals schuren, stallen,
scheepswerven, pakhuizen, tolhuizen, herbergen en
wat dies meer zij.
Wij kijken uit naar belevenissen, geschiedenissen,
anekdotes en nog onbekende wetenswaardigheden. Alle inwoners, scholen, horeca zijn van harte
welkom hun verhaal te doen.
Foto’s, mediaberichten zijn ook welkom
Zend uw herinneringen per e-mail naar
oudakersloot@gmail.com of per brief naar de
Historische Vereniging Oud-Akersloot,
Rembrandtsingel 1a, 1921 EK Akersloot of kom
persoonlijk langs in ons verenigingsgebouw “De
Groen Valck”.
Wij zijn geopend op woensdag van 10.00 tot 16.00
uur.

Ted Mooij
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Gevraagd: School- en/of reüniefoto’s.
De Historische Vereniging Oud-Akersloot werkt aan
een
voor
iedereen
toegankelijk,
‘digitaal’
fotoarchief van school- en reüniefoto’s van alle
scholen in Akersloot. Iedereen, die in ons dorp op
een bewaar-, kleuter-, peuter-, lagere-of basisschool
heeft gezeten staat wel op een of meerdere
schoolfoto’s. Dat moeten dus veel foto’s zijn en die
willen wij graag van u hebben, van de oudste tot
de meest recente foto.
In het streven om het (school)fotobestand te
vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen
die belangstelling heeft, worden op de site
www.beeldbankoudakersloot.nl,
praktisch
alle
foto’s van Akersloot die in het bezit zijn van de
HVOA, opgeslagen en deze site is door iedereen te
bezoeken. Inmiddels bevat het bestand ruim 2400
opnamen. De schoolfoto’s behoren ook daartoe en
worden op de beeldbank geplaatst.
U kunt meewerken aan het groeien van het archief
door uw schoolfoto’s op te zoeken en deze bij ons
te laten scannen. Of u doet het met uw eigen
apparatuur en mailt de foto’s naar ons. Wij zijn blij
met elke informatie die u van de foto heeft zoals:
wie is wie, de naam van de school, het schooljaar,
de klas/groep, de leraar/lerares. Uw foto wordt dan
in de beeldbank geplaatst met de dan bekende
gegevens. Er kunnen foutieve gegevens inzitten of
er kunnen gegevens ontbreken. We stellen het zeer
op prijs dat als men van deze foto’s ontbrekende
informatie heeft of er onvolkomenheden aan
ontdekt men dit aan ons meldt. De manier waarop
vindt u op de site bij de betreffende foto. De
correcties of aanvullingen worden door ons
verwerkt.
Van de Johannesschool hebben we de meeste en
van de Jacobusschool de minste schoolfoto’s. De
Rembrandtschool zit daar ergens tussenin.. Van de
Lucasschool hebben we een paar foto’s maar die
school heeft niet lang bestaan. Gezien de leeftijd
van de Jacobusschool moeten er toch wel meer
foto's zijn. Schoolfoto’s van de Akersloters tot hun
zesde jaar zijn ook ondervertegenwoordigd.
Iedereen die liever een papieren foto in de hand
heeft en niks van dat digitale gedoe moet hebben:
Kom met uw foto’s en wensen naar ons
verenigingsgebouw 'De Groene Valck',
Rembrandtsingel 1a, geopend op woensdag van
10.00 – 16.00 uur.
Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig
een schoolfoto met daarbij een oproep aan allen
om de ontbrekende gegevens aan te vullen.
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E-mail adres
Facebook
Website
Beeldbank

:
:
:
:

oudakersloot@gmail.com
www.facebook.com/oudakersloot
www.oudakersloot.nl
www.beeldbankoudakersloot.nl

Werkgroep PR / Website / Archief

Koningsdag 26 april 2014
Sinds enkele jaren organiseert de Historische
Vereniging
Oud-Akersloot
een
fotoquiz
op
Koninginnedag of zoals het tegenwoordig heet
Koningsdag. Ook dit jaar is HVOA weer van de partij
in of op het plein voor sporthal 'De Lelie'. Aan de
hand van oude en nieuwe foto’s kan een ieder
haar/zijn kennis testen over de historie van
Akersloot. Deelname is gratis en voor de winnaars
zijn er drie prijzen beschikbaar.

Legendarisch optreden Doe Maar
Op zaterdag 28 december 2013 werd op de
televisie een documentaire uitgezonden over
popgroep
Doe
Maar. Deze
popgroep
is
waarschijnlijk de meest populaire Nederlandse
popgroep aller tijden. In de jaren tachtig werd er
een legendarisch optreden geven in café 'De
Vriendschap'. Via uitzending gemist
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/13867
67 zijn foto’s en interviews te zien van dit optreden.
Het stukje over het optreden in Akersloot is vanaf
minuut 49.

Historische kranten doorzoeken
Steeds meer informatie is digitaal te doorzoeken
vanachter uw computer. Een mooie aanwinst is het
digitale
krantenarchief
van
de
Koninklijke
bibliotheek. Via deze website kunt u vele historische
kranten doorzoeken, zowel regionaal als landelijk.
De snelste manier om in de website te komen is via:
http://kranten.delpher.nl/. Voer dan een trefwoord
in, bijvoorbeeld Akersloot en u kunt zo door de
kranten heen bladeren. Uiteraard is het mogelijk de
zoekopdracht te verfijnen naar een of meerdere
specifieke kranten of periodes, bijvoorbeeld 19401945. Via deze website zijn ook vele historische
boeken op trefwoord te doorzoeken.

Frans Zonneveld, voorzitter
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In memoriam ‘Kapelaan Karregat’.

Berichtgeving van de redactie

Op 2 januari van dit jaar is de Pastor van de
Martinus Parochie te Bovenkarspel overleden.
Pastor Evert Karregat was in de jaren 1967 – 1982
assistent van Pastor Hageman in de parochie van
Akersloot. Daarnaast was hij tevens godsdienstleraar
aan het Petrus Canisius College te Alkmaar.
Kapelaan Karregat, zijn naam zegt het al, was een
geboren en getogen Volendammer.

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- 46340440).

De redactie
Schenkingen

De zielzorg voor de parochianen van Akersloot en
het leraarschap te Alkmaar gingen hem na aan het
hart.
Met welluidende stem verkondigde hij het geloof
tijdens zijn wekelijkse dienst in de parochiekerk. Het
lesgeven aan het PCC (werken met jongeren) vond
hij een grote uitdaging en daar kon hij geweldig
van genieten.
Maar ook de voetbal (hoe kon het anders als echte
Volendammer) was een uitgesproken passie van
hem. Hij was niet alleen geestelijk adviseur van de
plaatselijk voetbalvereniging Meervogels ’31, maar
ook trainer van diverse elftallen. En menig Akersloter
talent heeft hij technische hoogstandjes weten bij te
brengen. Zijn stem schalde dan over de
sportvelden, die toen nog gelegen waren aan de
Buurtweg.
Zijn afscheid in Akersloot werd algemeen betreurd.
Tijdens de afscheidviering werd dat dan ook in het
slotlied verwoord. Vandaar hier het laatste couplet.
“Even, nog maar even bent u hier vandaag
Morgen stelt het leven ons een nieuwe vraag
Verder, waarheen verder?
Kap ‘laan geef ons raad.
Als de goede herder, die ons verlaat”.
Na zijn tijd in Akersloot was Evert Karregat een bijzonder gezien persoon in Bovenkarspel, waarvan
men node afscheid heeft moeten nemen.

HVOA
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In de periode van 15 oktober 2013 tot 15 maart 2014
heeft de HVOA de onderstaande schenkingen
ontvangen: Duitse oorlogshelm, 6 tegeltjes van
voormalige boerderij Groot bij de jachthaven, oude
bidprentjes, kerkboeken, precisie rekenlineaal met
toebehoren, 5 boeken, textielkaarten, snotneus en
antieke mollenvanger, divers schakelmateriaal.
Gevers zijn: Jan Tiebie, Han Verduin-Putter,
Hogendijk, fam. Snijder, George de Boer, Jaap
Zweeris, Margriet Velzeboer.
Alle gevers worden hartelijk bedankt.

Wissellijsten in de bibliotheek
Om de paar maanden vullen we de wissellijsten
met nieuwe foto`s. De wissellijsten hangen in de
bibliotheek bij het Historisch Informatie Punt.
Momenteel zijn er foto`s van het Natuurbad in het
Alkmaardermeer te zien. In de loop van het jaar
komen nog aan bod foto`s van: Molens/gemalen,
Kerken, Verenigingen en Winkeliers.

Beeldbank Historische Vereniging OudAkersloot
Momenteel staan er ca 2300 foto`s/afbeeldingen in
onze beeldbank, die via het internet te bezoeken is.
Gaarne uw aandacht hiervoor. Uw eventuele open aanmerkingen kunt ons melden of e-mailen naar
oudakersloot@gmail.com

Open Monumentendag
In september zal de Open Monumentendag
worden gehouden. Het thema is Vervoer. Onze
verenigingen zal foto`s van alle soorten vervoer
laten zien. Datum/tijdstip evenals de locatie wordt
op een later tijdstip via het ‘Witte Blaadje’ bekend
gemaakt.

Werkgroep Foto-/Archiefgroep
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