VERENIGINGSDAG 5 SEPTEMBER 2020
AKERSLOTER MARATHON KLUB
Alle leden hebben het alternatieve programmablad in de brievenbus ontvangen.
Ieder voor zich en toch met z’n allen

Ieder voor zich
De dag begon ieder voor zich gewoon thuis met het combineren
en invullen van 25 woorden op het programmablad.
Dit nam wel wat tijd, maar dan je hebt wel een leuke originele
indeling gemaakt en je was rustig thuis bezig, daar ging het om.
De indelingen en de punten waren bij iedereen verschillend.
Voor het huiswerk krijgen alle deelnemers een dikke vette 10

In de middag gingen we naar buiten met een opdracht.
Ga hardlopen, wandelen of fietsen door Akersloot en noteer zoveel mogelijk bruggen.
Wat is eigenlijk een brug?
Als je heel slim bent ga je op internet kijken of een woordenboek raadplegen voor de juiste
definitie. Dat levert niet alleen een hoge score maar ook gesprekstof met leuke reacties op.
Met pen en papier ging men heel gemotiveerd, serieus en sportief door Akersloot bruggen
noteren. Dat was te merken want de formulieren werden door alle deelnemers ingeleverd. Het
resultaat was geweldig. Een compliment is daarom echt verdiend.
Het inleveren van de formulieren.
Van 16.00 tot 17.00 uur kon bij de handbal het programmablad ingeleverd worden. Alles was
coronaproef ingedeeld.
Met een stoepkrijt aangegeven looprichting liep men de ene deur in en de andere deur uit. Tafels
stonden buiten om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven (geen
Grapperhaus toestanden). Je moest zelf het programmablad in een bak
leggen en vervolgens gingen die nog 48 uur in quarantaine. De
consumptiebon werd op afstand gegeven. De namen van de
aanwezigen werden genoteerd en twee weken bewaard.

Als herinnering aan de Vereniginsdag kregen de deelnemers een rugzakje en een wandelroute
van 10.2 km, compleet met de beschrijving.
De route gaf wel wat problemen.
Als je denkt, ik pak de Gemeentegids van Castricum met de plattegrond van Akersloot en teken
daar gewoon de route op, dan gaat dat mooi niet door want Akersloot staat niet eens volledig in
de gids!!!
Al sinds 2005 is er overleg met het verzoek om Akersloot wél volledig in de Gemeentegids van
Castricum af te laten drukken maar nog steeds is het niet gelukt. Zie gids 2020/2021
Op blz. 43. staan de plaatsnamen van de Gemeente Castricum. De Woude wordt ook vermeld
behalve Akersloot!!!. Wél staan de Gemeente Uitgeest en Heemskerk op deze bladzijde.
Op blz. 42 staat de plattegrond van Akersloot maar na de Roemersdijk houd het op!!!
De Noordermolen, korenmolen ’De Oude Knegt’, boerencamping ‘De Boekel’ en ons Pontje
ze staan niet op de plattegrond. Teleurstellend is ook dat je als inwoner van Akersloot moet
vaststellen dat je na de Roemersdijk nergens bij hoort.
Gelukkig bracht de app van Strava uitkomst. Deze GPS
app gaf Akersloot en de route aan. Met bereidwillige
hulp kwam het ook op papier.
Toegegeven moet worden dat de oplettendheid van de
deelnemers zo voortreffelijk was dat niet alle bruggen op
deze route staan.

Over de uitslag van ingeleverde formulieren kan geen
informatie worden verstrekt. 
Toch met z’n allen.
Ook dit keer stond na afloop onze enthousiaste Amakker klaar om ons te voorzien van een
drankje. Het was een gezellig samenzijn met leuke gesprekken. Natuurlijk kwamen de bruggen
ter sprake en menig grapje werd gemaakt. Zoals: hoeveel bruggen heb jij in je mond, onze
neusbruggen, alle brildragers hebben een brug op hun neus, Vakgarage Akersloot heeft ook 2
bruggen en misschien heeft menig klusser ook een brug in eigen garage staan enz. enz.
Wij kunnen hier wel om lachen.
Ook de plattegrond van Akersloot kwam ter sprake en dat leverde dit leuke onderstaande artikel
op. Het is geschreven door oud dorpsgenoot Leon Veldt, gepubliceerd in het Nieuwsblad voor
Castricum van woensdag 6 juli 2005 “Het Vergeten Volk”.

Samen vier je een Verenigingsdag. Gezellig dat je er was.
Hopelijk is het volgend jaar de Corona voorbij en gaan we zonder veel problemen een
feestelijke Verenigingsdag tegemoet.

Groeten van:
Het dag team: 5 september 2020

Nieuwsblad voor Castricum woensdag 6 juli 2005

Geschreven door oud dorpsgenoot Leon Veldt.

Opmerking:

Na het lezen van deze column kunnen we concluderen dat Piet nu al 15 jaar huilt omdat de
plattegrond van Akersloot nog steeds niet is aangepast.
Dit is toch om te huilen.

AMAK BRUGGEN ROUTE
Onder voorbehoud.
3. Bruggen
Geesterweg; Roemersdijk, Dorpsstraat en bij de Sluis.
4. Bruggen
In de omgeving van de Rembrandtschool.
1. Brug
Bij de rotonde naar de Tarp.
1. Brug
Verlengde van de Delving.
1. Brug
Pengebouw Sluisweg.
1. Brug
Fielkerweg.
3. Bruggen
Om het meer, 3 smalle bruggentjes in het zicht.
2. Bruggen
Om het meer.
1. Brug
Naar de begraafplaats Kerklaan.
1. Brug
’t Hoorntje.
5. Bruggen
Molenpad.
5. Bruggen
Stet.
1. Brug
De Oude Knecht.
1. Brug
De Crimpen.
2. Bruggen
Binnengeest.

Buiten de route zijn er nog een aantal bruggen in Akersloot.
3. Bruggen
Voor, bij en na de Noordermolen.
1. Brug
Over de Oude Schulpvaart, na Startingerweg 43a.
1. Brug
Naar boerderij van Sander de Koning.
1. Brug
Op Boekel na Loonbedrijf van Vliet.
1. Brug
Als grap, naam De Brug (School, Buurtweg). 

AMAK BRUGGENTOCHT ± 10.26 KM DOOR AKERSLOOT

AKERSLOTER MARATHON KLUB
Een wandeltocht over en langs, en met zicht op de bruggen/tjes van Akersloot.
R.A. = rechtsaf.
L.A. = linksaf.
R.D.= rechtdoor.

1.Start ’t Kruispunt, hoek Mozartlaan/Raadhuisweg vanuit “t Kruispunt” R.A., Na ± 30 m.
2.R.A. tegelpad richting bushalte. R.D. brug over, Rechts aanhouden brug over, R.D.
3.Einde weg, L.A. (Mozartlaan), R.A. (Hoocamp), R.D. richting (nr.62-84).
4.Na nr. 84 rechts aanhouden asfalt pad volgen.
5.Einde pad R.D. Einde RA.(Hoocamp), en direct L.A. richting (nr. 65-59),
6.Einde R.A. asfalt pad volgen. Brug over, schelpenpad,
7.Einde schelpenpad L.A. L.A. (Lange Dresch), 2e pad RA. (schelpenpad),
8.Met de bocht mee (tegelpad), R.D. over parkeerplaats, Einde parkeerplaats R.A.
9.Direct L.A. (Outerlant), met de bocht mee naar Links, Einde weg R.A. (Lange Dresch).
10.Rechts aanhouden, na huisnummer. 39 R.A. R.D. wandelpad, brug over (voor de 2e keer),
11.Rechts aanhouden brug over, Links aanhouden, brug over.
12.R.A. voetpad, (Stammerboogh), oversteken, RD. richting rotonde, R.A. brug over,
13.R.A. (De Tarp), Met de bochten meelopen, R.A. en (Lange dresch) oversteken, R.D.
14.Bocht naar links, R.A. (Krochtlaan) fiets/wandelpad, Einde pad L.A. (Startingerweg ),
15.L.A. (Sluisweg), Einde weg R.A. fietspad langs (Geesterweg), (Pas op met oversteken)
16.Brug over, L.A. (Kl. Dorregeest), R.D. Brug over (Fielkerweg), gaat over in (Boschweg).
17.Bij Meervogels R.A. (De Baan) wandelpad /schelpen volgen, Einde (De Baan),
18.R.A. fietspad (Hennie Groot Schermer pad), Fietspad volgen. L.A. brug over,
19.Einde fietspad RA. (richting Jachthaven ARZV) RD. richting ’t Hoorntje, Hek door en RD.
20.L.A. en brug over, Einde ’t Hoorntje, RD. (Wilhelminaplein), Einde plein R.A.(Julianaweg),
21.Einde (Julianaweg) Meerweg oversteken (De Crimpen), R.A. wandel/fietspad (doodlopend)
22.Einde pad links aanhouden en R.D.(’t Stet), Einde (’t Stet), Rustpunt.
23.Ga terug, RA. (wandelpad), R.A. volg de bochten 2x links, 1x rechts, 1x links
24.Einde weg R.A. (fietspad), L.A. richting (Pontweg Noord) (Pas op met oversteken).
25.Pontweg volgen met de bocht naar rechts, Einde (Pontweg Nrd), weg oversteken (pas op)
26.R.A. Fietspad, Na 250 meter LA.(Uiterdijk, klinkerweg), Einde (Uiterdijk) LA. (fietspad),
27.Links aanhouden (De Crimpen), Einde (De Crimpen) R.A. Weg oversteken, (Pas op).
28.Links aanhouden (schijn tegelpad), Einde (tegelpad) L.A. (Frans Halslaan).
29.1e R.A. (Johannes Vermeerstraat), R.D. brug over, L.A. (Rembrandtsingel).
30.LA. brug over, RA. (Rembrandtsingel), Einde LA. (Churchillplein), 1e R.A. huisarts Chesters
31.Einde L.A. wandelpad langs (Martin Luther Kingstraat), Einde wandelpad L.A.
32.(Martin Luther Kingstraat) wordt (Pr. Kennedylaan), R.D. einde ’t Kruispunt.
Deze bruggenwandeltocht is tot stand gekomen in de Coronatijd als alternatief voor de
AMAK Verenigingsdag 5 september 2020
Wandel deze route ook eens in tegenovergestelde richting.

