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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Berichtje van de voorzitter
De afgelopen periode hebben we niet stil gezeten.
We zijn actief geweest met rondleidingen tijdens de
open monumentendagen in september en voor
‘Vrijwilligers Bedankt’ in november. Zoals u elders in
deze nieuwsbrief kunt lezen waren er rondleidingen
in en om de Protestantse kerk aan het Dielofslaantje. Het informatiebord is onthuld op de West
Dijck en in het Historisch Informatie Punt in de
bibliotheek was een druk bezochte lezing die door
Hein Dil werd verzorgd over de historie en het reilen
en zeilen van de firma Dil. Recent was er de zeer
interessante lezing van Kees Druijven over de
veldnamen in het Over Die. De redactie is flink aan
de slag voor het nieuwe jaarboek editie 2018. Dus
de vaart zit er volop erin.
Afgelopen periode kreeg de Historische Vereniging
Oud-Akersloot een bijzondere schenking. Het was
de burgemeestersstoel uit het voormalige raadhuis.
Dan heb ik het over het raadhuis voordat deze in
de periode 1960-1961 gedeeltelijk is gesloopt en
uitgebreid met nieuwbouw.

Waarschijnlijk is er toen ook nieuw meubilair
aangekocht en was deze zetel voor de burgemeester overbodig. De zetel is via een soort
boedelveiling in de verkoop gekomen en opgekocht door Jan Terluin (de toenmalige kolenboer). Na vele jaren trouwe dienst belandde de
stoel in de huiskamer van een familielid. De stoel
werd opgeknapt en opnieuw bekleed. Uiteindelijk
kwam de stoel terecht op zolder waar deze jaren
heeft gestaan.
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Bijzonder is dat in de rugleuning het ‘wapen van
Akersloot’ is uitgesneden, zie de foto. Wie het
wapen heeft uitgesneden of de zetel misschien
speciaal op bestelling is gemaakt, we weten het
niet! Hebt u nog aanvullende informatie, laat het
ons weten.

Frans Zonneveld
Open monumentendagen Castricum op
9 en 10 september 2017
Op zaterdag 9 september om 09.15 uur werd in
Castricum de opening van de monumentendagen
met landelijke thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’
verricht door wethouder Marcel Steeman. In
Akersloot werd door de Historische Vereniging OudAkersloot de zaken in en om de NH-kerk uit de
doeken gedaan. De medewerkers van de
vereniging, Jaap Zweeris en Frans Zonneveld, hadden zich verdiept in de historie van de kerk en het
kerkhof wat resulteerde in prachtige verhalen. Jaap
Zweeris vertelde op zaterdag zijn verhaal over de
grafstenen en de vele attributen in en om de kerk
om 14.00 uur en 16.00 uur met behulp van Ton
Dekker en Jan Krom. Op zondag werd dit gedaan
door Frans Zonneveld met behulp van Wil Buur. Op
zaterdag waren er 33 toehoorders en op zondag
30. De bezoekers van beide dagen waren
enthousiast over wat ze zagen en genoten van de
mooie verhalen.

Jan Krom
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Schenkingen resp. bruikleen
In de periode 16 maart tot 1 november 2017 heeft
onze vereniging onderstaande schenkingen van
vele gevers mogen ontvangen: diverse boekjes ‘De
Groene Valck’, krantenknipsels, weekbladen (De
Wijkgeest), boekjes van J. van Mullem (deel 1 en 2),
boekje ‘Akersloot een dorpsgeschiedenis’ van J.
van Mullem, diverse boeken, documentatie van
honkbalclub ‘De Blackbirds’, documentatie van de
Storeyclub, dia`s van de Liliade, diverse foto`s,
gierspade, turfsteker, diverse notariële aktes van
families/bedrijven, documentatie speeltuin Akersloot, kasboek KAJ, AVAK dossiers, exemplaren
Meerpost, diverse kalenders, tegeltje jachthaven
Akersloot, archief en vlaggen Oranjevereniging,
Preminentiën 30 oktober 1730 diverse rechten Dil,
uittreksel proces verbaal van openbare verkoop 1
juli 1984 (Dil), dvd koninklijk bezoek, schilderij
Kerklaan 57, oude spijkers van de Oude Knegt,
scherven uit Klein Dorregeest, oorkonde B. Mijnders,
kaart A. Praat, milieu grafische scriptie over
gemeente Akersloot 1970, voormalige burgemeestersstoel met wapen Akersloot (3 eikels). Lelies;
zijn
uitgereikt
aan muzikanten tijdens de
muziekmiddag Akerpop.
Alle gevers worden hartelijk bedankt.

Historisch Informatie Punt
In samenwerking met de bibliotheek organiseert
HVOA lezingen/cursussen. Op 28 september jl. heeft
Hein Dil een lezing gegeven over het familiebedrijf
Dilvis. De familie Dil kocht in 1854 het alleen-visrecht
op het Alkmaardermeer en de daarbij behorende
titel ‘Heer van Akersloot’ Het bedrijf startte in de
Zaanstreek en vestigde zich in 1884 in Akersloot. Het
familiebedrijf is inmiddels in handen van de vijfde
generatie. Hein vertelde met veel enthousiasme
over het verleden, heden en de toekomst,
gelardeerd met vele wetenswaardigheden, onder
andere het verschil tussen dun en dik water werd
ons uitgelegd. Circa 70 personen waren aanwezig.
Daar we het maximum aantal plaatsen bereikt
hadden, moesten we een aantal mensen
teleurstellen. Al met al een boeiende avond.
Op dinsdag 28 november is door Kees Druijven een
lezing verzorgd over de veldnamen in de polder
Over Die. Hij heeft aan de hand van lichtbeelden
van diverse locaties in de polder verteld hoe de
namen zijn ontstaan.

Onze
vereniging
heeft
ook
een
website
www.oudakersloot.nl en een facebookpagina.
Digitale foto`s kunt u vinden op de beeldbank van
de Historische Vereniging Oud-Akersloot waar ruim
7.600 foto`s op zijn geplaatst. Als u op-/aanmerkingen of aanvullingen op een foto heeft, dan
kunt u via het digitale formulier uw gegevens
kenbaar maken, zodat wij de beschrijvingen kunnen
aanpassen.

Jan Kaptein(Pzn)

Onthulling informatiebord
landschapsmonument West Dijck
Best een bijzondere eeuwenoude dijk: de West Dijck
in Akersloot stamt nog uit de middeleeuwen. Hij
loopt evenwijdig aan de Startingerweg.
Er was indertijd een heel stelsel van zulke dijkjes die
bescherming moesten bieden tegen opkomend
water. De dijk, in vroegere tijden ook Wester Hooge
Dijk geheten, heeft die functie niet meer, maar is
vanwege de landschappelijke waarde het behouden waard. Dan helpt het als het verhaal
erachter bekend is.
Daarom onthulden Frans Zonneveld van de
Historische Vereniging Oud-Akersloot en wethouder
Marcel Steeman op 28 september jl. een informatiebord op deze plek.
Wie dus meer wil weten over de dijk, over de rol van
Heer Hugo van Akersloot of de abdij van Egmond:
pak de fiets of de wandelschoenen, betreed de
historische grond en lees de tekst op het bord.

De wisselende tentoonstelling bij het Historisch
Informatie Punt laat momenteel foto`s zien van de
grote brand bij de toenmalige benzinepomp van
Henk Verduin op 2 juni 1978.
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Even voorstellen……… Bram Stompedissel

Akerpop Akersloot

In 1988 is Bram Stompedissel met zijn vrouw, hun
dochter en zoon in Akersloot komen wonen.

Na het succes van 2016 was er op 23 april 2017
weer een muzikaal spektakel in de Storeyclub met
het thema ‘jaren tachtig’. Ook in deze periode was
er veel muzikaal talent in het dorp aanwezig en
traden vele bands op in Akersloot en omgeving.
Op 23 april in de middag stonden in de Storeyclub
op het podium: For2night, de Bikkels met een gastoptreden Sloot, Akersloter kermiskoor en Jan Oud.
Henk Haanraads (voorheen Shoreline) speelde ook
mee. Het werd een memorabele middag met
fantastische muziek en sfeer. Hartelijk dank aan de
muzikanten, de Storeyclub en allen die dit mogelijk
hebben gemaakt.

Sinds zijn vervroegd pensioen in 2014 maakt hij als
vrijwilliger bij de Historische Vereniging OudAkersloot deel uit van de redactie en van de
werkgroep voor archiefonderzoek. Eerder was er
ook al actie op dat gebied. Bram heeft zijn bijdrage
geleverd aan de serie ‘langs de Schulpvaart’. Deze
serie was enkele jaren geleden in de regionale
bladen te lezen. Na een druk leven als bouwkundig
opzichter is er nu meer tijd voor hobby's, waarvan
geschiedenis in brede zin een heel belangrijke is.
Met fietsen, tekenen, tuinen, tennissen en fotograferen wordt ook heel wat tijd doorgebracht. Op
dit moment wordt er gewerkt aan de geschiedenis
van de lelieteelt in Akersloot in samenwerking met
vele anderen.

Hennie Bakker

In 2018 verschijnt deel 3 van ‘Akersloot en
popmuziek’. Op zondag 22 april 2018 zal in
Storeyclub de voormalige Akersloter bands uit
periode optreden. Zet deze datum alvast in
agenda.

de
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Frans Zonneveld

Yad Vashem
onderscheiding
Eind oktober heeft het
boerenechtpaar StrijbisDekker van de Woude
postuum de Yad Vashem
onderscheiding gekregen. Deze onderscheiding is
in Israël de hoogste onderscheiding voor personen
die Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog met
gevaar voor eigen leven hielpen.

Ton Dekker
Berichtje vanuit de ledenadministratie

‘Vrijwilligers Bedankt’ in Akersloot
De Historische Vereniging Oud-Akersloot heeft op 4
november een boeiende rondleiding verzorgd rond
het dorpskerkje in Akersloot voor vrijwilligers.
Het betrof één van de zestien activiteiten in het
kader van ‘Vrijwilligers Bedankt’, aangeboden door
de gemeente Castricum en Welzijn Castricum.
Wethouder Kees Rood liep mee met de wandeling
en heeft de aanwezige
vrijwilligers bedankt
voor hun prachtige
inzet.

Op 1 december 2017 telt de Historische Vereniging
Oud-Akersloot totaal 647 leden.

Gerrieta Sombroek
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