
HKD – bijeenkomst  1 – 11 – 2012 

 

Aanwezig:  Hans Buijs – Henk Niesing– Henri Kalle– Toon Bakker – Thijs de Groot– Tjark 

Keijzer (not) – Leny Schuitemaker (vz)– Greet Groenestein– Bertie Ram– Jan Buurman 

(penn)– Rob Jongkind 

Afwezig met bericht: Tom Witkamp, Alice en Cor Draijer, Netty de Vries ziek 

 

Mededeling:  

e-mail van Tom  - 2 teksten voor boekjes van Cor & Alice zijn klaar gaan naar Leny voor de 

tekst. Leny heeft nog niets ontvangen 

 

Goede Woning: Wonen in Driemond 

Jan – Toon – Bertie bekijken het archief en de dia’s 

Er ligt nog veel werk. 

Jan en Thijs bezochten de Basel. Er bleek van het archief van Weesperkarspel nog heel 

weinig gedigitaliseerd te zijn. 

Gerichte (zoek)vragen noodzakelijk  

Gedeelte archief bevindt zich in Haarlem (provincie) Bij het Waterschap en bij de gemeente 

Weesp. 

Besluit: voorlopig beperken onderzoek tot de Goede Woning en later de verdere bewoning te 

behandelen te beginnen met het oudste gedeelte 

 

Boekjes 

Eerste boekje gratis – mee met de Dorpskrant – hopelijk krijgen we zo abonnees om de 

volgende boekjes te financieren 

De vereniging moet via leden en donateurs geld zien te krijgen. 

 

2 teksten klaar: De oorsprong van Driemond 

   De begraafplaats 

 

Als eerste boekje is gekozen voor de oorsprong van Driemond 

 

Nieuw Thema: Misdaad in Driemond/WK 

 

Historische kranten.nl en de beeldbank van het stadsarchief kunnen ons behulpzaam zijn. 

 

Middenstand 

Door ziekte Nettie helpt Greet Bertie bij dit onderwerp. Zij werken nu de archiefdozen in 

onze eigen kast door. 

AmsterdamRijnkanaal van Greet staat even op een laag pitje. 

 

Douwe Cornelisz heeft een heel archief in de schuur. Henk neemt contact met hem op. 

 

Tjark 

Artikel over Goede Woning in de Dorpskrant 

Fotoboek van familie Meijer-Hottentot- (hierin ook een paar foto’s die Henk wil scannen.) + 

stamboom (handgeschreven) 

 

Henk 

Heeft doos foto’s gekregen van Koster van Nuenen 

Wil geslachtslijn fam. Meijer uittypen. Tjark gaat toestemming vragen 



 

Rob 

Gaat boekjes doen maar zijn Apple is kapot. Zoekt nu naar een geschikte PC/programma 

 

Toon 

Vervangt het slot van de archiefkast 

 

Hans 

De buitenplaatsen. Cor & Alice blijken alle info al te hebben. Het boekje kan dus worden 

samengesteld. 

 

Henri 

Noemt een artikel over ene Gemmeke die een hoge functie bij de ammoniakfabriek bekleedde 

Ook noemt hij Henk van Rooy die een artikel over Zondagsrust in WK schrijft. 

 

Jan 

Zie ook Goede Woning. 

In de klankbordgroep Geindijken was een vertegenwoordiger van een vereniging uit de 

Vechtstreek. Die had te kennen gegeven dat hij wel lezingen gaf – idee? 

 

Thijs 

Gaat de Goede Woninggroep versterken 

 

Leny 

Vraagt de leden na te denken over de hoogte van de contributie 

Besloten wordt zo spoedig mogelijk een rekening op naam van de hist.kring te openen 

 

Volgende vergaderingen: steeds eerste donderdag van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Donderdag 6 december 2012    (Bertie niet aanwezig) 

Donderdag 3 januari 2013 

Donderdag 7 februari 2013 

Donderdag 7 maart 2013 

Enzoverder:  4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus   


