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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Jaarvergadering HVOA, woensdag 19 april
2017
Hierbij nodigen wij u uit voor de
Ledenvergadering van de Historische
Oud-Akersloot die gehouden wordt op
19 april 2017 om 20.00 uur in café ‘t
Kerklaan 20 te Akersloot.

Algemene
Vereniging
woensdag
Achterom,

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

9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2016
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2017 / contributie 2017
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Uitreiking 1ste exemplaar jaarboek ‘De Groene Valck’
Bestuursverkiezing: drie bestuursleden, t.w.: Jan Krom,
Hans Oud en Roosmarie Lauritsen zijn aftredend. Zij stellen
zich herkiesbaar.
Bij serieuze interesse in één van de vacante bestuursfuncties kunt u zich tot 5
dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk opgeven bij secretaris
Jan Krom, Boschweg 11, 1921 AP Akersloot.

Rondvraag
Pauze
Het tonen van de DVD ‘Akersloot, van de Sluis tot Boekel’
Sluiting

Het Bestuur
Kort nieuws
Slagboom pontveer
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de
Historische Vereniging Oud-Akersloot (HVOA) het
voornemen had om de slagboom van het
voormalige pontveer een tweede leven te geven
als aandenken aan dit
pontveer. De slagboom
is afkomstig van de Westdijk en sloot daar de toerit af. Jan Sombroek,
medewerker HVOA, heeft
een stalen profiel
gemaakt waaraan de
slagboom draaiend kan worden gemonteerd. Ook
is er een oog aangebracht om de vlag te
bevestigen. Het profiel is stevig verankerd in de
grond met beton en de vlag kan in top!
Een mooi en tastbaar aandenken aan het oude
pontveer.

1.

Namens het Bestuur en medewerkers HVOA
Wij hopen u te mogen begroeten op de Algemene
ledenvergadering HVOA. Deze jaarlijkse vergadering
wordt dit jaar niet op een donderdag maar op een
woensdag gehouden, en wel op woensdag 19 april
2017 om 20.00 uur.
Als bij u de nieuwsbrief op de mat valt bevinden de
werkzaamheden aan het jaarboek zich in de
afrondingsfase.
Tijdens de komende Algemene ledenvergadering zal
het 1ste exemplaar van de nieuwe editie worden
uitgereikt. Ik kan u verzekeren dat de inhoud van het
jaarboek ‘De Groene Valck’, jaargang 2017, weer
met zorg is samengesteld en er boeiende verhalen
zijn opgenomen.

Roosmarie Lauritsen
Van Sluisweg tot Boekel
Rond 1990 hebben Trudy Krom en Riet Clazing het
idee opgevat om bewoners van ongeveer 100 jaar
oude panden te interviewen over de geschiedenis
van hun woning en deze interviews vast te leggen
op videofilm. Arie en Trudy Krom waren al vroeg in
het bezit van een videocamera en zo werd Trudy de
cameravrouw en deed Riet de interviews. Riet en
Trudy zijn maanden in de weer geweest om 6 uur
basismateriaal op te nemen. Het basismateriaal is
gemonteerd tot ongeveer 4 uur film. Op vier
filmavonden zijn deze films vertoond en de
belangstelling was enorm. Daarna zijn de films niet
meer vertoond en is dit historisch materiaal bij Jan
Louwe terecht gekomen. Jan heeft het materiaal
digitaal bewerkt tot 4 films.
Op de komende Algemene ledenavond wordt
deel 1 vertoond met: Fielkerweg, Sluisweg, Hemweg,
Boschweg, Lelie-laantje en Dorpsstraat.
Akersloot zoals het was begin jaren negentig met
haar bewoners. Uniek materiaal en een must voor de
liefhebber. U bent van harte welkom op de
Algemene ledenavond.

Frans Zonneveld
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Bericht van de penningmeester
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2016 werd de vraag gesteld of HVOA de financiële
cijfers op voorhand kon verstrekken. Als bestuur hebben wij besloten hier gehoor aan te geven en
vindt u bijgaand een overzichtje met het resultaat over 2016 en de begroting voor 2017 ter
voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de komende Algemene ledenvergadering zal het bestuur voorstellen de contributie voor
2017 te handhaven op het huidige niveau van 14 euro. Bij bezorging buiten Akersloot 5 euro extra.
Het plan is om bij degenen die goedkeuring voor automatische incasso hebben afgegeven tussen
half mei en half juni de contributie te gaan incasseren.
Wie geen goedkeuring voor automatische incasso heeft afgegeven krijgt een verzoek tot betaling
in de bus. U wordt verzocht de contributiebetaling na ontvangst van het schrijven per
omgaande te verrichten.
Wilt u de contributie voortaan ook liever door ons laten incasseren? Dat kan, laat het mij even
weten en wij regelen dat voor U!!

Hans Oud, penningmeester
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Schenkingen resp. Bruikleen

Even voorstellen.....Wil Buur (Wzn.)

In de periode 1 november 2016 tot 15 maart 2017
heeft HVOA onderstaande schenkingen, resp. in
bruikleen, van 25 gevers mogen ontvangen: diverse
boeken, krantenknipsels, weekbladen en tijdschriften
over
o.a.
Noord-Holland,
Alkmaar,
St.
Jacobusschool, inwoners van Akersloot, Ned. Herv.
kerk, oorlog, R.K. kerk St. Jacobus Major,
luchtbescherming, Liliade, platen atlas Ned.
geschiedenis.
Verder
van
algemene
aard:
documenten van Akersloters over nalatenschap,
aanschaf van een huis, doop, legitimatiebewijs,
jachtakte
en
vergunningen,
adressenboek,
nieuwsbrief Luctor et Emergo, archief Oranje
Vereniging, diverse foto`s, bidprentjes ‘In memoriam
Pastor M. Strack van Schijndel’, video`s en 8 mm
films, schilderijen en schoolplaten, 2 porseleinen
Workum kandelaars met opschrift gem. Akersloot, 1
paar ijsklompen, asbak P. Schouten en asbak gem.
Akersloot, stempeldoos Rode Kruis, sierdoosje gem.
Akersloot, sticker Germaine, blik club coffee Th.
Niemeijer Ltd., herinneringsbord voetbalvereniging
Meervogels, affiches 100 jr. St. Jacobusschool, rijwielplaatje, coupeertang.

Ik ben geboren en getogen in
Akersloot. In 2009 heb ik samen met
enkele dorpsgenoten en op verzoek
van de Historische Vereniging OudAkersloot (HVOA) de geschiedenis
van ‘de Padvinderij’, later ‘de
Scouting’, op papier gezet. Het
artikel is in het jaarboek ‘De Groene
Valck’, jaargang 2009, gepubliceerd. Ik heb dit met
veel plezier gedaan. De voorzitter van genoemde
vereniging heeft mij in die periode gevraagd of ik
belangstelling had om mij als vrijwilliger aan te
sluiten bij de HVOA. Gezien mijn van jongs af aan
grote belangstelling voor geschiedenis heb ik hier
niet lang over na moeten denken en ben ik
inmiddels al weer acht jaar als vrijwillige medewerker
betrokken bij deze vereniging. Ik heb zitting in de
redactie en schrijf nu met regelmaat een artikel voor
het jaarboek ‘De Groene Valck’, dat jaarlijks door
de vereniging wordt uit gegeven. Daarnaast ben ik
voor het Historisch Informatie Punt (HIP) betrokken bij
het overleg tussen HVOA, de bibliotheek en de
basisschool ‘De Brug’. Bij dit laatste komt mijn
arbeidzaam leven goed van pas.

Historisch Informatie Punt (HIP)
In samenwerking met de bibliotheek organiseert
HVOA lezingen/cursussen. Op 26 januari jl. heeft Paul
Buitenhuis, rondleider van de Abdij, een lezing met
dia`s gegeven over de Abdij van Egmond. Hij
vertelde over de historie vanaf de 10e eeuw tot
heden. De monniken hadden een grote invloed op
de ontwikkeling van Noord-Holland. Ook Akersloot
had hiermee te maken, o.a. aanleg Limmerdam en
de Startingerdijk. Deze interessante lezing werd door
veel mensen (ook van buiten het dorp) bijgewoond.
Cursussen, lezingen en wandeltochten m.b.t. het
Oer-IJ worden nog steeds regelmatig georganiseerd
door het Huis van Hilde (vaak een aankondiging
hierover in de regiobladen).
In de bibliotheek is bij het Historisch Informatie Punt
een wisselende fototentoonstelling, geselecteerd uit
onze beeldbank. Momenteel foto`s van de R.K. kerk
en de Ned. Herv. kerk. Bij de ingang van de
bibliotheek staan ook fotoborden met foto`s van
enkele buurtschappen. Onze vereniging heeft ook
een
website
www.oudakersloot.nl
en
een
facebookpagina. Digitale foto`s kunt u vinden op de
beeldbank Oud-Akersloot. Als u op-/aanmerkingen
of aanvullingen op een foto heeft, dan kunt u via het
digitale formulier de aanvullende gegevens kenbaar
maken, zodat wij de beschrijvingen van de foto
kunnen aanpassen.

Jan Kaptein (Pzn.)
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Wil Buur
‘Waartoe de aanleg van een fietspad kan
leiden...........’
Enkele maanden geleden
tijdens de aanleg-werkzaamheden van een nieuw fietspad langs de Geesterweg
vond de familie Hollenberg
een aantal (lege)flesjes in
de buurt van restaurant
Laamens.
Ofschoon ze in archeologische zin niet heel oud
leken, heeft HVOA de flesjes voorgelegd aan de
deskundige van de Archeologische Werkgroep
Zaanstreek. Deze kwam tot de volgende conclusie:
“Een mooie flessenverzameling. Onder (voor) een
modern jampotje; kan ook voor iets anders gebruikt
zijn, bv. Voor schoensmeer. Daarnaast (aan elke
kant één) een medicijnflesje. Achter links een grote
parfum- of eau de cologne fles. Deze flessen
werden later ook gebruikt als medicijnfles. Dan twee
groene flessen, dat zijn hele mooie wijnflesjes. Niet
wetende dat er van dit type zulke kleintjes
bestonden. De gevonden flessen doen erg eind 18e
eeuw / begin 19e eeuw aan. Typisch huishoudelijk
afval voor die tijd, maar mooi en heel gebleven”.

Ted Mooij
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Verslag Algemene ledenvergadering van
21 april 2016

23 april 2017 Akerpop

Er zijn 90 leden aanwezig.
Frans Zonneveld, voorzitter HVOA, opent om 20.00
uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen: HVOA bestaat dit jaar 35 jaar en
biedt ter gelegenheid van dit heugelijke feit de
aanwezigen, naast het eerste kopje koffie, een
heerlijk gebakje aan. De wervingsactie die in het
najaar van 2015 is gehouden heeft 46 nieuwe leden
opgebracht. De vereniging heeft helaas begin dit
jaar afscheid moeten nemen van oud-medewerker
Riet Clazing en medewerker Joop Stam. Beiden
waren zeer betrokken bij de vereniging.
Financieel verslag: Het werken met een budget voor
elke werkgroep werkt goed, de budgetten zijn niet
overschreden. De belangrijkste uitgaven: drukwerk
de Groene Valck en benodigdheden t.b.v. de
kleurenprinter. Ter vergadering zijn geen vragen over
de financiën. De kascontrole commissie, bestaande
uit Wim Brandjes en Erwin Tiebie, hebben de controle
uitgevoerd en de boeken en rekeningen in orde
bevonden. Wim Brandjes treedt af maar blijft reserve.
Dick Kruk wordt met algemene stemmen als nieuw
lid kascontrole gekozen en zal samen met Erwin
Tiebie de penningen voor de jaarvergadering 2017
controleren. De begroting voor 2017 wordt
goedgekeurd door de vergadering. De contributie
blijft voor 2017 op 14 euro staan.
Het eerste exemplaar van ‘De Groene Valck 2016’
met het levensverhaal van Peter Kaptein wordt door
de voorzitter, onder toezicht van de fotograaf, aan
Peter Kaptein en zijn echtgenote uitgereikt.
Dit jaar is een donatie ontvangen van de
oudervereniging St. Jacobusschool van 500 euro. Ter
vergadering wordt symbolisch door Klomp, Advies
en Administratie B.V. een check ter waarde van
1.250 euro aangeboden. Dit n.a.v. het 25-jarig
bestaan van zijn kantoor.
Na de pauze wordt DVD ‘Winkeltjes’ deel 3 getoond
en rond 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Jan Krom, secretaris

Akersloter Kermiskoor

Na het succes in 2016 is er opnieuw een muzikaal
spektakel in de Storeyclub. Aanleiding is het
jaarboek 2017 met hierin het tweede artikel over
Akersloot en de popmuziek vanaf ‘de Jaren
tachtig’. In deze periode was er veel muzikaal talent
in het dorp aanwezig.
Ook traden de bandjes veelvuldig op in Akersloot en
omgeving.
Een aantal van deze muzikale talenten zal deze
middag weer op het podium staan.
Om 16.00 uur bijt de formatie For2night het spits af.
Om 17.00 uur staat de Akersloter formatie Sloot op
het podium.
Rond 18.00 uur zorgen de nog steeds actieve Bikkels
voor de muzikale omlijsting in de Storeyclub.
Deze middag zal ook het Akersloter kermiskoor een
vocale bijdrage leveren met het nummer ‘Ik dacht
dat hier een feessie was’.
Uiteraard zal ook Jan Oud deze middag zijn muzikale
talenten weer etaleren. Kortweg gezegd, alle
ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtige en
mooie muzikale middag in de Storeyclub.
U bent van harte welkom op zondagmiddag 23 april
in de Storeyclub!
Frans Zonneveld, voorzitter
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