Verslag HKD – bijeenkomst 7 maart 2013
Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Greet Groenestein, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Tjark
Keijzer, Berthy Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Hans Buijs, Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan
Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met of zonder bericht: Sophia Loch, Thijs de Groot.
Mededelingen:
bericht Heemschut: bewaren historische monumenten/aangezichten voor de toekomst (Cor legt uit). Je
hebt een rijksmonumentenlijst, maar ook een gemeentelijke monumentenlijst. Op deze laatste lijst kunnen
historische panden of (beschermde) aangezichten komen van Weesperkarspel (max. 3). Gedacht wordt
aan: het blauwe huis, het pand van fa. De Groot, het rijtje woningen aan het Zandpad, of pand Lange
Stammerdijk 83/85. Cor en Tjark zullen in overleg met heer Vervat kijken welke op de lijst kunnen
komen. Het idee wordt geopperd om daar ook een speciaal boekje (deel) aan te besteden.
Statuten Vereniging HKD in de maak bij notaris. We onderhandelen nog over de prijs in ruil voor
advertentieruimte in dorpskrant. Op 4 april vindt de oprichtingsvergadering plaats (met alle huidige
leden). Stukken worden via mail verzonden
Contributie: met meerderheid van stemmen wordt besloten dat de contributie € 12,50 bedraagt, inclusief
minimaal jaarlijks een boekje, een lezing en een historische wandeling. Echtparen betalen € 15,00.
Notulen 27 februari 2013 worden vastgesteld.
Eerste boekje: deel 1 Weesperkarspel, hoe is het begonnen.
Cor heeft laatste teksten en foto's bij Leny aangeleverd. Rob laat voorbeeldboekjes zien om vast te stellen
welke kwaliteit druk/kaft/papier mogelijk is: keuze valt op voorbeeldboekje met blauwe achterkant.
Eerste oplage 250 stuks. Rob en Tom zorgen dat de boekjes gedrukt worden. Tom laat zien op welke
manier de lay-out er uit komt te zien en wat het effect is van kleur t.o.v. zwart-wit.
Cor/Alice hebben het laatste woord over tekst en foto's, Leny de eindredactie.
Dorpskrant/Tjark: in komende dorpskrant komt een stuk over ons eerste boekje dat eind april op het
Oranjefeest wordt uitgegeven.
Rondvraag
Jan en Thijs zijn naar het archief geweest en hebben oude notulen opgevraagd over Weesperkarspel
(moeilijk leesbare handschriften). Jan is ook nog naar mevrouw Otten (94) geweest die heel wat
informatie heeft.
Berthy: kast verplaatst, sleutel weg? Tjark: kast weer terug, sleutel ligt bij Nancy.
Tjark: Jan Veenman zou lezing geven over Hollands End/Ankeveen, maar dat ging vorig jaar niet door.
Lezing zou in dit najaar wel kunnen. Tjark gaat dit regelen.
Leny: We zouden tijdens Oranjefeest historische quiz kunnen doen, bijvoorbeeld over ontstaan
Weesperkarspel. Als de leden leuke vragen weten: graag aan Tom doorgeven. Tom zal dit ook melden
aan Oranjevereniging.
Volgende vergadering donderdag 4 april 2013
– Oprichtingsvergadering Vereniging HKD
– Wie doet wat bij Oranjefeest-promotie
Tom

