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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Jaarvergadering HVOA, donderdag 21 april 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
Ledenvergadering van de Historische Vereniging
Oud-Akersloot die gehouden wordt op donderdag 21
april 2016 om 20.00 uur in ‘t Achterom, Kerklaan 20 te
Akersloot.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2015
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2016 / contributie 2016
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Uitreiking 1ste exemplaar jaarboek ‘De Groene Valck’
Rondvraag
Pauze
Winkeltjes Akersloot, deel 3.
Sluiting

Het Bestuur

Verslag Jaarvergadering van 23 april 2015
Er zijn 84 leden aanwezig.
Opening
De voorzitter Frans Zonneveld opent de vergadering
om 20.00 uur, heet de aanwezige leden van harte
welkom en deelt mede dat het eerste kopje koffie
voor rekening van de vereniging is. Hierna geeft hij
het woord aan Hans Oud, penningmeester HVOA, die
een korte toelichting verzorgt op het financiële
verslag 2014.
Verslag kascontrolecommissie
Joke de Wit en Wim Brandjes melden dat er tijdens de
kascontrole
geen
eigenaardigheden
zijn
geconstateerd; kasboeken zijn in orde. Ter
vergadering wordt een nieuw lid voor de kascontrole
benoemd. Joke de Wit treedt af en in 2016 zal de
kascontrole worden verzorgd door Wim Brandjes en
Erwin Tiebie.
Begroting 2016
Wordt doorgenomen en vastgesteld.
Contributie 2015
Voor 2015 wordt geen verhoging doorgevoerd.
Bedrag blijft 14 euro per jaar.
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Vervolg van verslag jaarvergadering 23 april 2015
Bestuursverkiezing
Ted Mooij die zich herkiesbaar stelt wordt met
algemene stemmen herkozen. Hij bedankt de
aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.
Jaarboek ‘De Groene Valck’ 2015
Het eerste exemplaar wordt door Frans Zonneveld
uitgereikt aan Jan en Anneke Krom. In jaarboek
2015 is het levensverhaal van Jan Krom
opgetekend.
Rondvraag
Leo Ridder vertelt dat zijn grootvader in de
oorlogsjaren bij de NS werkte en voor bijzondere
verrichtte diensten destijds een onderscheiding
heeft ontvangen.
Deze onderscheiding wil Leo Ridder aan de
vereniging schenken.
Piet Hacquebard vraagt aandacht voor de
watersnood in 1916, nu bijna 100 jaar geleden.
Misschien een interessant onderwerp om een artikel
over te schrijven?
Zal met de redactie HVOA worden besproken.

Jan Krom, secretaris
Contributie 2016
In de komende Algemene Ledenvergadering op 21
april zal de contributie voor 2016 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 half mei/half juni te gaan incasseren.
Wie geen goedkeuring voor automatische incasso
heeft afgegeven krijgt een verzoek tot betaling in
de bus.
Gaarne de contributiebetaling na ontvangst van
het verzoek per omgaande verrichten.
Wilt u de contributie voortaan liever door ons laten
incasseren? Dat kan, laat het me even weten en
we regelen dat voor U!!

Hans Oud, penningmeester
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In memoriam Joop (Johannes) Stam
Op 27 januari 2016 is op
77-jarige leeftijd
overleden onze
medewerker Joop
Stam.

Joop, een geboren en getogen Akersloter, was al
vele jaren als vrijwilliger verbonden aan onze
vereniging en hield zich met name bezig met het
digitaliseren van oude foto’s. Zijn bevlogenheid,
enthousiasme en betrokkenheid heeft geresulteerd in
een flinke uitbreiding van het digitale fotoarchief.
Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan
het organiseren van inloop- en filmmiddagen.
Wij verliezen in hem een zeer fijne medewerker en
zullen zijn inbreng ontzettend missen.
“Joop, bedankt!”
Onze gedachten gaan uit naar zijn partner, kinderen
en kleinkinderen en wensen hun veel kracht toe.
Namens het bestuur en vrijwilligers HVOA

Schenkingen resp. Bruikleen
In de periode 3 maart 2015 tot 1 maart 2016 heeft
HVOA onderstaande schenkingen resp. in bruikleen
ontvangen: Oorlog onderscheidingsteken, foto’s,
pentekeningen, schetsontwerpen, boeken, verslagen, notulen en archiefstukken van verenigingen, diploma`s en getuigschriften middenstander,
vaandel en voorzittershamer LTB, oude reclameartikelen middenstand, koperen theepot op drie
poot, drie marmeren gedenkplateau’s St. Jacobusschool (bruikleen), Agfa Clack in etui (bruikleen).
Gevers zijn: L. Ridder, L. van Baar, G. van Vliet,
P. Velzeboer, J. van der Velde, T. Appelman, A.
Krom, H. Roemer, J. de Sonneville, D. Heeremans, Th.
Visser, J. Krom, W. Veldt, G. Kok, A. Veldt, K. Kooij
Brugschool, A. Verduin-Putter.

HIP
In samenwerking met de bibliotheek organiseert
HVOA lezingen/cursussen.
In september 2015 is het project Archeologie op de
scholen geopend door Burgemeester Toon Mans
door voor te lezen uit het boek ‘de vloek van het
zwarte water’ van Hans Kuyper.
17 september 2015 heeft Ceciel Nyst een workshop
gegeven in het kader van het archeologieproject;
was een interessante avond.

Roosmarie Lauritsen - van Sikkelerus

Wegens te weinig belangstelling ging de excursie
naar het huis van Hilde niet door.

Oud vrijwilliger Riet Clazing overleden

Op 25 oktober 2015 heeft HVOA een inloopmiddag
gehad met foto’s. Onderwerp was het thema
molens. Th. Visser heeft een lezing verzorgd met een
film over de ‘Oude Knegt’. Helaas was er weinig
belangstelling (te mooi weer?).

In januari 2016 bereikte ons het bericht dat oud
vrijwilliger Riet (Maria, Johanna) Clazing op 17 januari
2016 op de leeftijd van 80 jaar was overleden.
In de jaren dat Riet als vrijwilliger bij de Historische
Vereniging Oud-Akersloot betrokken was heeft zij vele
Akersloters geïnterviewd en levensverhalen
opgetekend, die vervolgens werden gepubliceerd in
het jaarboek ‘De Groene Valck’.
In 2004 beëindigde zij haar vrijwilligersactiviteiten voor
onze vereniging maar bleef wel een trouwe en
betrokken lid.
Riet die bij de vereniging ‘Vrienden van het schrijven
N-H’ was aangesloten schreef in haar laatst ingezonden artikel voor deze vereniging: “Schrijven is voor
mij het vastleggen van belevenissen, gedachten en
fantasieën. Schrijven is ook een van mijn
levensbehoeftes. Ik kan niet buiten pen en papier“.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.

Verder wil HVOA een lezing gaan organiseren over
het Oer-IJ. Nadere informatie volgt.
In de bibliotheek is bij het Historisch Informatie Punt
een wisselende fototentoonstelling. Foto’s van
beroepen, winterpartijen en foto’s van om het oude
Kerkplein bij de Ned. Hervormde Kerk.
De Historische Vereniging Oud-Akersloot is ook te
vinden op Facebook.
Heeft u op- / aanmerkingen of aanvullingen op een
foto dan kunt u dit via het digitale formulier
‘aanvullende gegevens’ kenbaar maken.

Jan Kaptein (Pzn)

Namens het bestuur en vrijwilligers HVOA

Roosmarie Lauritsen - van Sikkelerus
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Beeldbank HVOA

Winkeltjes deel 3

Op de beeldbank van HVOA die via het
internetadres www.beeldbankoudakersloot.nl is te
bekijken staan iets meer dan 14.800 foto’s. Deze zijn
nog niet allemaal openbaar. Bij veel foto’s moeten
nog namen, locaties, jaartallen en andere
bijzonderheden worden vermeld. Ongeveer een
derde, bijna 4.500, zijn nu thuis op de computer te
bekijken. Als u aanvullende gegevens heeft over
foto’s dan vernemen wij dat graag. Dit kan via een
digitaal formulier dat u vindt bij de foto.

Op de DVD ‘Winkeltjes Akersloot’, deel 3, staat
leuke info over winkeltjes en nering aan de
westkant van het dorp, met onder andere de
Buurtweg,
Westerweg,
Waterzijde
en
de
Startingerweg. Ongetwijfeld zult u één of meer van
deze winkeliers nog wel kennen.

Ton Dekker
Wervingsacties
Afgelopen najaar heeft de Historische Vereniging
Oud-Akersloot een uitgebreide wervingscampagne
opgezet. In de periode september tot en met
oktober verscheen driemaal een wervingsbrief huis
aan huis in Akersloot. Deze wervingsbrieven zijn ook
per post naar de leden buiten Akersloot verstuurd.
De thema’s waren Akersloot in de jaren zestig,
zeventig en tachtig, met korte artikelen, berichtjes en
kleurenfoto’s uit die periode over Akersloot en
omgeving.
HVOA heeft vele en
leuke reacties ontvangen
op deze wervingsbrieven.
Tevens heeft HVOA zich
op meerdere plaatsen
onder
de
aandacht
gebracht, onder andere
op Koningsdag en in
augustus
tijdens
de
jaarmarkt.

Kruidenierswinkel Van der Eng

Kaandorp Kip en Kaas

Denk aan bakker de Haas, de hobbyhal van
Keijsper, Kaandorp Kip en Kaas of de groentewinkel
van Piet Broersen.
Daarnaast het eerste winkelcentrum van Akersloot
op het Churchillplein.

Jaarmarkt 2015

Door deze acties hebben zich in 2015 circa 66
nieuwe leden bij de vereniging aangemeld en staat
de teller inmiddels rond 630 leden.

Frans Zonneveld, voorzitter
Drogisterij Zijp (noodwinkel), Beatrixlaan

De DVD zal tijdens de komende jaarvergadering
worden vertoond. U bent van harte welkom op
deze jaarvergadering die op 21 april 2016 om 20.00
uur in ’t Achterom wordt gehouden. Graag tot dan!

Frans Zonneveld, voorzitter
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Vroege Akerpop herleeft in Storey Club
Op zondagmiddag 24
april
presenteert
de
Historische
Vereniging
Oud-Akersloot het
eerder die week te verschijnen Jaarboek 2016 in
de Storey Club, met
daarin het eerste deel
van de Akerpop
geschiedenis uitgebreid
belicht.
Dat het dorpje aan het Alkmaardermeer een rijke
popgeschiedenis heeft is algemeen bekend, maar
dat er sinds de jaren 60 meer dan 40 aan Akersloot
gelieerde bands hebben bestaan is ronduit
verrassend. Daarom is door de redactie van ‘de
Groene Valck’, het jaarboek van de Historische
Vereniging Oud-Akersloot, aan dorp- én muziekkenner Peter Velzeboer gevraagd of hij eens wilde
onderzoeken welke muzikanten en bands er in of
vanuit Akersloot popmuziek hebben gemaakt. Peter
wist op het jaarlijkse Walk-In evenement een aantal
muzikanten te strikken om met hen de volledige
Akerpopgeschiedenis in beeld te brengen.
Op zondagmiddag 24 april is het moment daar. Het
jaarboek wordt op het podium van de Storey Club
gepresenteerd aan een groot aantal van de in dit
eerste deel beschreven bands en muzikanten.
Blues-diva Tineke Schoemaker, de zangeres van
Barrelhouse,
zal
dan
samen met De Tophitters
een paar nummers spelen
en ook het Alpha Trio, Jan
Verduin van De Troubadours, Henk Kerssens en
een paar bandleden van
Switch hebben beloofd
om muziek te komen
The
Magic
Strings
maken.
verzorgt de rest van de
middag de muzikale
omlijsting.
Iedereen is vanaf 15.00
uur welkom in de Storey
Club.
De
boekpresentatie
staat rond 16.00 uur
gepland.

HVOA

West Dijck
Eind november 2015 constateerden we dat de
onverharde dijk in het verlengde van de Westerweg
gedeeltelijk was afgegraven en voorzien van een
dikke laag puinkorrel. Hier schrok het bestuur van
aangezien het hier een eeuwenoude dijk betreft,
aangelegd op initiatief van de monniken van
Egmond.
Deze
dijk
heeft
een
zeer hoog
cultuurhistorische waarde in het Oer-IJ landschap.
Een stelsel van dijkjes tussen Akersloot / Uitgeest en
de zee moesten de akker- en weidegronden
beschermen tegen hoog water. Deze dijk stond op
de nominatie om te worden aangewezen als
gemeentelijk landschappelijk monument, evenals
de Boekelerweg in het noorden van Akersloot.
Daarom heeft de HVOA begin december 2015 een
brief naar het college van B&W gestuurd met het
verzoek de activiteiten te stoppen en de dijk in
oorspronkelijke staat terug te brengen.

Dec. 2015: Verharding
aangebracht

Inmiddels zijn we een aantal keren aangeschoven
bij overleg tussen diverse betrokkenen en de
gemeente Castricum. Bij dit overleg is afgesproken
dat de dijk z'n oorspronkelijke vorm terug krijgt. Aan
beide zijden zal een paaltje geplaatst worden om
gemotoriseerd
verkeer
zoveel
mogelijk
te
voorkomen. Tevens zullen er straatnaambordjes
geplaatst worden waarvoor wij de naam "West
Dijck" aan de gemeente hebben geadviseerd. Dit
naar de naamgeving op de oudst bekende kaart
van Akersloot uit 1680. De in de pers genoemde
naam Westerhoogedijk was een naam die verwijst
naar "Wester Hooghe Wegh/Dijck" die op oude
kaarten voor komt voor de huidige Startingerweg/
Buurtweg.

Jan Krom, secretaris
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