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Beste vrienden van de akker,
De akker doet het goed. De linden groeien en
bloeien, sommige zijn sinds de aanplant vier jaar
geleden wel een meter gegroeid; groot en klein,
jong en oud vindt zijn weg naar de akker.
Leerlingen van diverse basisscholen hebben de
Adelbertusakker bezocht en zijn daarna het
Monnikenpad gelopen. De Adelbertusakker blijft
uitnodigen, of je nu aan het begin of aan het eind
van je reis of wandeling zit.
Bovenaan onze to-do lijst van dit jaar stond het
opknappen van de putdeksel. De planken van de
oude deksel zaten los, de spijkers dreven als het
ware uit het hout en de deksel sloot de put niet meer
goed af. Voor het hout zijn planken gezaagd bij
zaagmolen ‘Het jonge schaap’ in Zaandam. De
zaagmolen aan de Zaanse schans is een bijzondere
plek waar we enthousiast zijn geholpen bij de keuze
voor goed eikenhout. Een foto uit 1934 dient als
voorbeeld voor de putdeksel. De klus is bijna af.
Naast de putdeksel stond er nog een andere klus op
de lijst, namelijk het verven van de poortdeuren. Dit
is met behulp van vrijwilliger Rutger gebeurd. De
poorten zitten nu weer strak in de verf en zullen het
volgende natte seizoen weer goed doorstaan.

Plannen maken voor een nieuwe putdeksel.

Hout voor de putdeksel uitmeten bij zaagmolen ‘Het
jonge schaap’ in Zaandam.

Vogels op de akker
Op drie momenten in het jaar hebben onze
vrijwilligers van de groenploeg Klariska en Eveline
de vogels op de akker geteld. De uitkomsten van
hun natuurobservaties zijn te zien op onze website.
Maar het moge duidelijk zijn, we hebben best
bijzondere vogels op de akker. Koolmezen,
groenling, roodborstje, Turkse tortelduif en
zanglijster zijn stamgasten op de akker, maar
onlangs is ook een appelvink gezien. Een vogel die
in onze contreien relatief zeldzaam is. Binnenkort
worden ook enkele nestkasten geplaatst die het
vogelvolk in de lente zullen aanmoedigen naar de
akker te komen.
Zo zag de Adelbertusput er in 1934 uit.
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Fotograaf van de akker
Begin van het jaar hebben we prachtige foto’s van
de Adelbertusakker ontvangen, gemaakt door
Martin Rozema. Op verzoek van het bestuur plaatst
Martin nu regelmatig foto’s op Facebook en op de
website van de Adelbertusakker. Martin vindt het
heerlijk om op de akker te zijn: “.. omdat ik daar
door de rust in de rust kom. Het is voor mij een heel
bijzondere plek om te vertoeven.” In het dagelijkse
leven is Martin leerkracht op een basisschool en
docent op de middelbare school. Fotografie is zijn
hobby waarin hij zich de laatste jaren steeds meer in
heeft verdiept. Wie nieuwsgierig is naar de foto’s en
het verhaal van Martin, kan meer vinden op zijn
website: http://rozemaphotos.jimdo.com

Zomerbloemen op de akker, foto van Martin
Rozema.

een oproep aan mensen die ons bij de oplossing van
het raadsel kunnen helpen: wie weet meer van de
foto en het verhaal erachter?

Het portret van een jong meisje: wie kent het
verhaal erachter?

Filmploeg van de EO
In de zomer was een filmploeg bezig op de
Adelbertusakker. Het verhaal van de
Adelbertusakker werd voor de serie Geloof &
Liefde van de EO in beeld gebracht. In oktober is
de documentaire door de EO uitgezonden. De link
naar de documentaire is ook te vinden op onze
website. Ook kan men via uitzending gemist de
aflevering bekijken.

Kerstviering
Tenslotte willen we u nog wijzen op de traditionele
kerstmis op de akker op 25 december. De mis
begint om zeven uur. U weet het al: het kan
behoorlijk koud zijn, dus warme schoenen en een
dikke trui zijn geen overbodige luxe.

Portret van een onbekend jong meisje
Al jaren hangt er een foto van een jong meisje met
een grote strik in het haar, onder het afdakje van de
bidkapel. Het is een raadsel wie de foto heeft
opgehangen en wie het meisje is. Daarom volgt hier

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

Wij wensen u alvast een gelukkig 2015 en tot gauw
op de Adelbertusakker,

Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel
worden? Maak dan € 10 of meer over op rekening
145720 van de Stichting Adelbertusakker onder
vermelding van “vriend van de akker”.
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