Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD)gehouden op 4 juli 2013 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tjark Keijzer, Alice en Cor Draijer, Henri
Kalle, Greet Groenestein, Berthy Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Toon Bakker, Tom Witkamp (waarnemend
voorzitter).
Afwezig met of zonder bericht: Thijs de Groot, Rob Jongkind, Hans Buijs, Sophia Loch.
Opening
Leny opent de bijeenkomst. Thijs, Rob, Hans en Sophia zijn afwezig. Verder iedereen aanwezig.
Speciaal welkom voor de heer Evert van Voskuilen, uitgenodigd i.v.m. maken boek over historie van Amsterdam
Zuidoost.

Historie Amsterdam Zuidoost.
Een toelichting hierover was al eerder door Tom digitaal rond gemaild. Evert licht toe dat het hem vooral verhalen van
mensen die vroeger in de Bijlmer hebben gewoond, als schakel (rond 1930) tussen het verre verleden en het heden. Hij
laat wat beelden zien van zijn opzet (o.a. over de veengronden).
Hij wil 4 tot 6 mensen interviewen en vraagt of wij willen helpen met adressen. Hij begrijpt dat wij terughoudend zijn
met informatie vanwege onze eigen activiteiten. Hij zal de vragenlijst opsturen. Wij krijgen de teksten en hij wil ook
foto- en kaartmateriaal met ons delen.
De adressen van Toon Bakker, Jan Buurman en Alice Draijer zullen aan hem worden doorgegeven (secretaris).
Evert verwijst voor informatie ook naar boek over Amstelland (Nicolaas Witschge deed onderzoek in 71e eeuw)
Cor en Alice hebben ook het boek van H.J. Over de Linden (o.a. met informatie over Weesperkarspel en Bijlmer)

Overzicht leden en financiën
Jan heeft nog niet alles kunnen controleren en de ledenlijst is niet volledig, maar wij hebben ca. 50 HKD-leden.
Al het HKD-geld bij de Dorpsraad is inmiddels overgemaakt op onze HKD-rekening.
Er zijn ca. 100 boekjes verkocht (aan Bleijenberg in totaal 125 geleverd; Cor en Alice hebben 10 boekjes mee, Greet
heeft 5 boekjes meegenomen).

Mededelingen
– Stadsdeel ZO heeft ons verzoek om subsidie afgewezen. De oprichting zien zij niet als activiteit waarvoor subsidie
gegeven wordt. Leny gaat een poging wagen om alsnog subsidie te krijgen, ook al hoeft dat voor sommigen niet.
– Uitnodiging ontvangen van HK Diemen voor 5 oktober a.s. (gaat om uitwisseling van informatie/elkaars werk). Cor,
Alice, Toon, Henk, Hans en Thijs willen daar wel heen. Even uitzoeken met hoeveel maximaal (secretaris)?
– Cor meldt dat informatie voor Heemschut op papier is gezet.
– Cor deelt mee dat het historisch archief in Weesp blijft.
– Mevrouw Walen heeft antwoord gekregen van Jan over Geinzicht en voetbalclub aan het Gein.
– de leden gaan akkoord met het laten maken van deurtjes (met slot) voor minimaal 2 kasten (actie Toon)

Historische rondwandeling Lange Stammerdijk (afgesproken met leden bij aanmelding)
Nieuwe datum geprikt: zaterdag 7 september 2013 tussen ca. 14.00 en 16.00 uur. Na afloop koffie/thee in MatchZO.
Werkgroepje: Cor, Henk, Henri, Berthy en Jan werken dit verder uit. Alle leden krijgen bericht (Jan). Komt ook stukje
in dorpskrant juli (Jan).
Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 1 augustus om 20.00 uur (bestuur 19.30)
Tom
Aktiepunten:
– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties
– Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen
– deurtjes voor minimaal 2 HKD-kasten
– actualiseren website
– bericht aan alle leden over rondwandeling
– checken hoeveel mensen naar HK Diemen (5 oktober) kunnen.

