Bezoekadres:
De Groene Valck
Rembrandtsingel 1a
1921 EK Akersloot
Openingstijd:
Woensdag 10.00 – 13.00 uur

E-mail redactie ‘De Groene Valck’
Redactie-hvoa@live.nl
Website
www.oudakersloot.nl

Secretariaat
Boschweg 11
1921 AP Akersloot
Tel.: 0251-311470

Facebook
www.facebook.com/oudakersloot

NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Van de voorzitter
Het is november 2014 als ik dit artikel schrijf,
maar wij zijn volop bezig met 2015.
In 2015 is het 75 jaar geleden dat de 2e
wereldoorlog uitbrak met grote gevolgen voor
de gehele wereld maar ook voor het dorp
Akersloot. De vijf oorlogsjaren hebben een
flinke wissel getrokken op het leven in het dorp.
De oorlog hier begint rustig met het
inkwartieren van de Duitsers en het inleveren
van radio’s en metalen. Dan komen de
rantsoenbonnen en spertijd. Vanaf 1944 wordt
het grimmiger. De vele geallieerde vliegtuigen
die hier overvlogen en soms, noodgedwongen,
hun bommen lieten vallen. De evacuees die
hier gehuisvest waren uit de omliggende
gemeentes, tot de vele voedselzoekers die
langs kwamen op zoek naar wat eetbaars. Een
heuse gaarkeuken voorzag de Akersloters en
evacuees van voedsel. Vele Akersloter (jonge)
mannen werden te werk gesteld in Duitsland.
Sommige doken onder, in Akersloot of verder
weg. Het gevaar voor een razzia lag op de
loer. Ook in Akersloot was er verzet tegen de
bezetters, maar ook verraad en sympathie. De
Hongerwinter is koud en lang. Letterlijk en
figuurlijk is het vlees van de botten. De
voedseldroppingen in de omliggende polders
lenigen de ergste nood. In mei 1945 was het
dorp arm en leeg maar de vreugde was groot.
De
bevrijdingsfeesten
worden
uitbundig
gevierd.
In de loop der jaren is er veel gepubliceerd
over wat er in deze periode is gebeurd. Vele
persoonlijke verhalen zijn bewaard gebleven.

Tijdens de jaarvergadering in 2015 willen we
deze persoonlijke verhalen weer tot leven
brengen, middels de presentatie “Akersloot in
oorlogstijd”. Met vele foto’s en persoonlijke
verhalen. Zet alvast in uw agenda donderdag
23 april in café ‘t Achterom”.

Openingstijden woensdag
Op woensdagochtend is onze ruimte “De
Groene Valck” aan de Rembrandtsingel van
10.00 tot 13.00 uur geopend. Dan bent u van
harte welkom met vragen of als u op zoek bent
naar een bepaalde foto of informatie. Heeft u
nog bijzondere foto’s van Akersloot, wij willen
deze graag inscannen en opslaan in ons
digitale fotoarchief. De koffie staat klaar!

Nieuwe medewerkers
Wij zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die
onze vereniging wil versterken. Wij zijn flink
actief maar merken dat wij niet alles kunnen
oppakken. Voor onze werkgroepen zoeken wij
versterking. Onze vier werkgroepen zijn:
Archiefonderzoek, Redactie Nieuwsbrief/”De
Groene
Valck”,
PR/Communicatie
en
Archeologie. Bent u misschien handig met de
computer, vindt u het leuk om artikelen te
schrijven, of trekt het zoeken in archieven en
het beheren van ons eigen archief u aan?
Belangrijk is dat u goed kunt samenwerken in
een team. Kom vrijblijvend langs op
woensdagochtend om sfeer te proeven en
kennis te maken. Voor verdere informatie of
aanmelding neem contact op met Frans
Zonneveld (voorzitter) telefoon 06-43167903.

Frans Zonneveld
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Open monumentendagen

Schenkingen

Het thema van de Open Monumentendagen,
gehouden tijdens de 2e weekend in september
was: "Op reis". Aanleiding voor dit thema was
dat er voor 2014 een jaar over mobiel erfgoed
was uitgeroepen door de Stichting Mobiele
Collectie Nederland. Daarbij is aandacht
geschonken aan alle soorten van vervoer en
transport, zowel van mensen als van goederen.

In de periode van 16 maart 2014 tot 29 oktober
2014 heeft de HVOA de onderstaande
schenkingen ontvangen: fotoboek R.K. kerk, 2
ordners krantenknipsels diverse kranten, boekje
Akersloot dorp van wind en water, boek
Engelsen en Russen in NH, div. tijdschriften
Genealogie,
krant
de
Toekomst(burgercommissie Akersloot), 2 fotoalbums van
operettevereniging Akersloot.

Tijdens de opening van de Groene Valck op
zondag 14 september is er een tentoonstelling
gepresenteerd met foto's over plaatselijke
gebeurtenissen met hondenkarren, paarden
met wagens schepen, autobussen, auto's,
maar ook over brommers, motorfietsen, fietsen.
Daarnaast is aandacht geschonken aan
bedrijven, die hiermee te maken hadden. De
plaatselijke
scheepvaarten
transportbedrijven, de vishandel van de firma Dil,
autobusondernemingen, de reisgelegenheid
met Alkmaars Packet, reizen van diverse
Buurtverenigingen, het Pontje van Akersloot, de
Schulpvaart met schelpentransport naar de
kalkbranderij van de firma Ruigewaard, het
ophalen van huisvuil met paard en wagen en
veel andere zaken.
Helaas viel het bezoek die dag wat tegen. We
nemen maar aan dat dit te wijten was aan het
mooie weer van die dag. De zomerse
omstandigheden nodigden meer uit tot
andere bezigheden.

Ted Mooij
Lezingen
In samenwerking met de bibliotheek is op 3
september jl. de presentatie “Op reis in
Waterland met de trekschuit” door John Dehé.
bij HVOA gehouden en op 30 oktober de
presentatie “Retteketet AZ: 60 jaar betaald
voetbal in de regio Alkmaar” door Gerrit Valk
en heeft hij de diepte- en hoogtepunten van
deze club belicht.

Jan Kaptein
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Gevers zijn: Margriet Velzeboer, Antoon
Pepping, Ton Dekker, Kick Ruiter, Martha
Frantsen.

Beeldbank Historische Vereniging OudAkersloot
Momenteel staan er ca. 2.700 foto`s/
afbeeldingen in onze beeldbank, die via het
internet te bezoeken is. Gaarne uw aandacht
hiervoor. Uw eventuele op- en aanmerkingen
kunt u ons melden of e-mailen naar
oudakersloot@gmail.com

Jan Kaptein

Berichtje vanuit de Historische Vereniging
Oud-Akersloot (HVOA)
De zomer is voorbij, de herfst is ingetreden en
de vrijwilligers van de HVOA zijn weer met frisse
moed aan de slag.
Er worden weer voorbereidingen getroffen om
vanuit de vereniging diverse open dagen te
organiseren en in april 2015 de jaarvergadering
te houden. Daarnaast heeft de redactie van
HVOA haar eerste vergadering gehad waarin
de onderwerpen voor het jaarboek 2015 zijn
vastgesteld en diverse acties benoemd zodat
begin juni 2015 weer een prachtig exemplaar
van het jaarboek “De Groene Valck” door de
HVOA kan worden uitgebracht.
Wij houden u op de hoogte.

De redactie
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