Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD)gehouden op 2 mei 2013 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Alice en Cor Draijer, Henri Kalle, Tjark Keijzer, Berthy Ram, Henk
Niesing, Netty de Vries, Thijs de Groot, Toon Bakker (ged.), Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met of zonder bericht: Greet Groenestein, Sophia Loch, Rob Jongkind, Hans Buijs,
Opening
Leny meldt dat Rob Jongkind ziek is en heeft hem namens de HKD een kaart gestuurd. Greet, Sophia en Hans hebben
zich afgemeld; Toon komt wat later.
Mededelingen
– Leny heeft in interview ten onrechte gezegd dat Maas en Waal straten ware in Driemond (had moeten zijn: Merwede-,
Gein-, Gaasp-, Rijn- en Vecht-straat).
– Rabobank was enthousiast over onze website.
– Historische Kring Ouder Amstel heeft ons gefeliciteerd met oprichting en informatie gezonden (rouleert). Zij zullen
ons ook in het overleg betrekken met andere HK's.
– Mail ontvangen van Erik van Voskuilen die opdracht heeft gekregen om historie van Zuidoost in kaart te brengen. Via
Emile Jaensch (wethouder) is hij naar Driemond verwezen. Hij wil graag een afspraak om te kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen.
Omdat wij zelf midden in onze eigen proces zitten, vinden velen dat wij niet zonder meer informatie moeten weggeven
aan anderen. Toch kan het voor Driemond belangrijk zijn goed vermeld te worden in zijn verhaal over de historie van
Zuidoost. Tom neemt contact met hem op, om hem uit te nodigen in onze HKD-bijeenkomst van 4 juli tussen 20.0020.30 uur.
Verslag ALV van 4 april 2013
Wordt zonder commentaar goedgekeurd (kan ook nog volgend jaar op de ALV).
Volgend jaar in maart 2014 ruim voor de ALV (in april) gaan we leden aanschrijven voor contributie.
Verslag standhouders tijdens Oranjefeest 2013.
Eerste dag koud en weinig mensen (die kwamen werden wel lid of kochten een boekje. Eerste 2 dagen was er geen
presentatie op laptop. Derde dag wel. Voorbereiding was er wel, maar afstemming vooraf kan beter volgens Cor, als je
een groepje verantwoordelijk maakt (die komt dan bijeen om door te spreken en draaiboek te maken). Tom heeft de
verdere coördinatie overigens prima gedaan. Grote foto van Sluis was een leuke blikvanger. Derde dag (Koninginnedag)
was het drukst. Bij elkaar zijn er bijna 45 mensen lid geworden van de HKD. Ongeveer 30 boekjes werden gekocht.
Henk is de USB-stick (Kingston) met de presentatie kwijt (bij navraag Tiemo: niets gevonden!).
Fa. Bleijenberg krijgt 75 boekjes (en wat aanmeldings-formulieren).
De Quiz-vragen waren volgens Cor te moeilijk en teveel vragen (inmiddels 11 formulieren ingevuld). Cor en Tom zijn de
jury en bekijken na 6 mei de antwoorden. Prijzen (boekjes) voor de winnaars zijn gekocht.
Quiz-antwoorden en winnaars in komende Dorpskrant (Tjark)
Het bestuur zal nadenken over de aanschaf van een TV of laptop waarop HKD- presentaties kunnen plaatsvinden.
Andere boekjes
Cor en Alice gaan hun tekst over Begraafplaatsen nog aanvullen en daarnaast tekst en foto's aanleveren over het
Zandpad. Dit zal het volgende deel worden.
Cor herinnert Tjark eraan dat Heemschut nog antwoord moet krijgen van de HKD.
Inloopdagen met thema over wonen
Jan, Toon en Thijs zijn hier mee bezig.
Historische rondwandeling (afgesproken met leden bij aanmelding)
voorstel: over de Lange Stammerdijk, bijvoorbeeld vanaf de molen naar Driemond.
Datum geprikt: 6 juli 2013 tussen ca. 14.00 en 16.30 uur. Werkgroepje: Cor, Henk, Henri, Berthy en Jan werken dit
verder uit. Alle leden krijgen bericht. Komt ook stukje in Dorpskrant juli (Tjark).
Berthy heeft het correctieblad gemaakt dat bij ons eerste fotoboek hoort te maken. Tjark maakt een opzet die uit de
dorpskrant geknipt kan worden. Moet ook op de website komen (Sophia).
Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen (liefst met verrijdbare kast!)
Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 6 juni om 20.00 uur (bestuur 19.30)

Tom

