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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Jaarvergadering HVOA, donderdag 23 april 2015
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
Ledenvergadering van de Historische Vereniging
Oud-Akersloot
welke
gehouden
wordt
op
donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur in ‘t Achterom,
Kerklaan 20 te Akersloot.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2014
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2015 / contributie, portokosten 2015
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing: Ted Mooij aftredend, stelt zich herkiesbaar.
Bij serieuze interesse in de vacante bestuursfunctie kunt
u zich tot 5 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk
opgeven bij secretaris Jan Krom, Boschweg 11, 1921 AP
Akersloot.

8. Rondvraag
9. Pauze
10. Lezing Akersloot in oorlogstijd met een PowerPointpresentatie.
11. Sluiting

Het Bestuur
Verslag jaarvergadering HVOA, d.d. 24 april 2014
Aanwezig: 88 leden. Voorzitter Frans Zonneveld
opent de vergadering met een welkom aan alle
aanwezigen. Financieel verslag met toelichting door
penningmeester Hans Oud; voor een ieder duidelijk
en geen vragen. De kascontrole uitgevoerd door
Joke Bart en Joke de Wit wordt akkoord bevonden.
Joke Bart zal worden opgevolgd door Wim Brandjes
die met Joke de Wit de controle jaar 2014 gaat
verzorgen. Begroting 2014 ziet er goed uit en wordt
vastgesteld. De contributie voor 2015 blijft 14 euro.
De portokosten gaan kostendekkend omhoog. Het
eerste exemplaar van jaarboek ‘de Groene Valck’
wordt door Frans uitgereikt aan Henk en Lenie
Verduin. Levensverhaal van Henk is opgetekend en
te lezen in jaarboek ‘de Groene Valck’ 2014.
Rondvraag: Jaap Zweeris merkt op dat leden buiten
Akersloot vaak niets horen over activiteiten van de
vereniging. Zal worden onderzocht. Wim Brandjes
stelt voor de nieuwsbrief op de website te plaatsen
of per mail naar de leden te versturen. Op de
website is de nieuwsbrief inmiddels beschikbaar.

1.

Vervolg van verslag jaarvergadering 24 april 2014
Per mail gaan versturen naar de leden is op dit
moment nog niet wenselijk.
Na een korte pauze worden er twee films getoond.
De eerste film geeft een sfeerbeeld van Akersloot in
de 70-er jaren en de tweede een verslag van
festiviteiten tijdens het 100-jarig bestaan van de
Jacobusschool in 1989.
Jan Krom, secretaris HVOA

Schenkingen
In de periode van 29 oktober 2014 tot 3 maart 2015
heeft HVOA onderstaande schenkingen ontvangen: publicaties WO ll, huishoudartikelen van
vroeger, bidprentjes, boeken en tijdschriften, doosje
griffels, Senseo en waterkoker, oude tinnen lepel,
smalfilm en dvd`s ‘Verkenners’, overlijdenskaarten,
spiegel van Piet de Bruin (café `t Pontje) met namen
en lijst bijnamen.
Gevers zijn: Louis Soeterbroek, Ben Kerssens, Jan
Kaptein Nzn., Truus Min-Kaptein, Jan Kruijenaar,
Gerard van Vliet, Jan Krom, Margriet Velzeboer, Piet
Nijssen, John Wissenburg, fam. Smit-Putter, Peter
Velzeboer, Han Kerssens. Alle gevers hartelijk
bedankt.

HIP
In samenwerking met de bibliotheek organiseren wij
lezingen. Op 19 maart heeft Hans Andriessen een
lezing gegeven over de WO l en de gevolgen voor
Nederland. De heer Andriessen schreef vele boeken
over dit onderwerp en richtte Studiecentrum Eerste
Wereldoorlog op. Voor het najaar hebben we het
voornemen Harry de Raad (regionaal archief
Alkmaar) te vragen voor een uitleg van de website
van het Regionaal Archief. Verder werken de
scholen een thema van de leskisten uit. Als eerste
thema wordt gekozen voor archeologie. Tijd maand
september. Het is een project voor kinderen en
volwassenen. Een excursie naar het Huis van Hilde
wordt gekoppeld aan een lezing door een
archeoloog. Er zijn nog meer ideeën, maar die
moeten nog worden vastgesteld en besproken met
betrokkenen. In de bibliotheek staat de computer
bij het Historisch Informatiepunt open met onze
Historische Vereniging Oud-Akersloot (bijna 2.800
foto`s beschikbaar).
Vervolg, zie pag. 2
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Gaarne uw aandacht hiervoor. Eventuele op- of
aanmerkingen kunt u melden of e-mailen naar
oudakersloot@gmail.com. Tevens kunt u de
Historische Vereniging Oud-Akersloot vinden op
Facebook.

Jan Kaptein Pzn.
Contributie 2015.
In de algemene ledenvergadering van 23 april zal
de contributie voor 2015 door de leden worden
vastgesteld. Het bestuur zal voorstellen die op het
huidige niveau van 14 euro te handhaven. Bij
bezorging buiten Akersloot 5 euro extra.
Het plan is om bij goedkeuring voor automatische
incasso eind mei/begin juni te gaan incasseren. Wie
geen goedkeuring heeft gegeven krijgt een
verzoek tot betaling in de bus.

Hans Oud, penningmeester
Nieuw archeologische centrum ‘Het huis van
Hilde’ / ‘Aak’ het jongetje van Uitgeest.
Om de aandacht van veel mensen, vooral jeugd,
te trekken naar 'Het Huis van Hilde', het nieuwe
archeologische centrum van de provincie NoordHolland, in Castricum, heeft 'onze eigen'
jeugdboekenschrijver Hans Kuyper een boek
geschreven over Aak, het Jongetje van Uitgeest.
Hij is een van de mensfiguren in de tentoonstelling.
Hij leefde echt in de periode 250 - 12 voor Christus.
Het skelet werd in de jaren 80 ontdekt aan de
Geesterweg in Uitgeest.
Veel informatie over de vindplaats wordt in het
boek gebruikt en tot een spannend verhaal
gemaakt. De titel is: De vloek van het Zwarte Water.

Hennie Bakker

Koningsdag
Sinds enkele jaren organiseert Oud Akersloot een
fotoquiz
op
Koninginnedag
of
zoals
het
tegenwoordig heet Koningsdag. Ook dit jaar is
HVOA van de partij op het plein voor sporthal ‘De
Lelie’. Aan de hand van foto’s met het thema
‘winkeltjes in Akersloot’ kan een ieder zijn kennis
testen over de historie van Akersloot. Deelname is
gratis en voor de winnaars zijn er drie prijzen
beschikbaar.

HVOA
Lezing jaarvergadering: Akersloot in de Tweede
Wereldoorlog.
In mei is het al weer 70 jaar geleden dat Nederland
werd bevrijd, tijd om terug te kijken! Hoe onderging
de gewone burger de bezetting in Akersloot? Hoe
werden de Akersloters op de oorlog voorbereid?
Hoe waren de contacten met de Duitse soldaten in
het dorp? Het distributiesysteem met de voedselbonnen. Maar ook de ruilhandel, schaarste aan
brandstoffen en tabak. De gedwongen tewerkstelling van vele Akersloters in Duitsland en het
leed wat ze daar hebben meegemaakt komen aan
bod. In februari 1945 wordt het hele dorp afgesloten
en is er een grote razzia, velen worden opgepakt.
De Hongerwinter was zwaar en vreselijk koud, er
was vrijwel niets meer te eten. Akersloot was in
bevolkingsomvang verdubbeld door de vele
evacuees. Daarnaast werd Akersloot overspoeld
door voedselzoekers uit de grote steden. De
Akersloter gaarkeuken lenigde de ergste nood.
Letterlijk en figuurlijk is het vlees van de botten. Dan
komen de voedseldroppingen en de bevrijding.
Canadese soldaten in Akersloot! Tijd voor de
bevrijdingsfeesten. Al deze onderwerpen hebben
Wil Buur en Frans Zonneveld uitgediept en van vele
foto’s voorzien.

Komend najaar geen nieuwsbrief
Komend najaar ontvangt u geen nieuwsbrief van
de Historische Vereniging. In plaats daarvan wordt
huis aan huis in Akersloot (en ook bij de leden
buiten Akersloot) driemaal een wervingsbrief
bezorgd. Deze drie wervingsbrieven hebben als
thema de jaren zestig, zeventig en tachtig. Deze
wervingsbrieven staan vol met berichtjes en
artikelen uit deze perioden. De reden waarom wij
deze wervingsbrieven verspreiden is om Akersloters
in de leeftijdscategorie rond de vijftig jaar aan te
spreken. Met deze wervingsbrieven hopen we die
doelgroep te bereiken en lid te maken van onze
vereniging.

HVOA

2.

U bent van harte welkom!

Bestuur HVOA
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