Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD) van 7 november 2013 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Alice en Cor Draijer, Thijs de Groot,
Tjark Keijzer, Rob Jongkind, Hans Buijs, Henri Kalle, Henk Niesing, Toon Bakker, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met of zonder bericht: Berthy Ram, Netty de Vries, Greet Groenestein, Sophia Loch.
Opening
Leny opent de bijeenkomst. Berthy, Netty en Greet (en Sophia) zijn verhinderd.
Mededelingen
– Leny: Prijzen Quiz aan winnaars is afgerond.
– HK Weesp: boekje deel 1 te koop voor € 1 is niet juist; zij zullen dit zelf corrigeren.
– Joke Roest heeft bedankje + boekje gekregen in ruil voor bord Weesperkarspel voor HKD. Toon vraagt wat we met
het bord doen? (zie verderop).
– Henri: heeft 3 foto's ontvangen over ijscomannen in Driemond + 1 foto kapper Zwart (die we nog niet hadden)
– Jan: heeft namens HKD boek Oostfront – vesting Holland aangeschaft (Henk wil dat graag lezen)
– Tom: vraagt akkoord voor aanschaf boekje Weesperbrug 76jr van Ron Droomers voor archief. Is akkoord!
– Jan: heeft schilderij over trekschuit bij Geinbrug (laat kopie zien). Moet ook plaats krijgen (zie verderop)
– Cor: waar laten we onze spullen? Hij heeft met Henk gesproken. Henk heeft een genereus aanbod: Wij mogen
zolang dat kan gebruik maken van de woonruimte naast zijn garage voor opslag van onze HKD spullen. De
ruimte is bovendien geschikt om er HKD-zaken uit te werken. Een aanbod dat ons blij verrast!!!!
– Cor: heeft een overheadprojector ontvangen, goed geschikt voor presentaties met plastic sheets (laat dit later zien
aan de hand van genealogie-onderzoek voorbeelden van familie Veldhuizen)
– Cor: Mogelijk onderwerp HKD: uit boek over waterlinies en verdedigingswerken, ook bij Driemond.
– Cor: n.a.v. TVE bijeenkomst: boek over katholiek en protestant door de eeuwen heen, mogelijk onderwerp.
N.a.v. Verslag 3 oktober
– nog geen nieuws van Heemschut. We wachten reactie hr. Vervat af.
– Bijeenkomst HKDiemen: slechts 3 personen zijn gekomen, terwijl er 6 waren aangemeld. Volgende keer beter
afspreken en dan ook gaan en in ieder geval een bestuurslid mee.
– Cor: aanbod van boekjes Ons Amsterdam. Daarnaast zou een bezoek aan Ouderkerk a/d Amstel interessant zijn
omdat bij opsplitsing Weesperkarspel daar ook informatie ligt over ons gebied.
– Alice: geen afbeelding van het kapelletje, maar een kaart met een aanwijzing. Moet nog verder onderzocht worden.
– Jan: Evert van Voskuilen is op bezoek geweest, hij moet nog terugkoppeling krijgen. Het interview met Cor/Alice
is wel klaar, maar moet wel gecorrigeerd worden.
– Cor: vraagt Jan een kleurenscan te maken van de kopie aquarel uit 1817 (trekschuit bij Geinbrug), want die heeft
hij beloofd aan de heer Falger.
Andere punten
– Leny: n.a.v. Contact met Annie Koster (haar moeder was familie van Van Unen. Het idee ontstaat om een
ochtendbijeenkomst te plannen voor oudere mensen om verhalen van vroeger en misschien nog oude bekenden te
ontmoeten. De HKD kan hier materiaal (foto's) voor maken en de bijeenkomst leiden.
– Leny: Leuk idee om tijdens Kerstborrel of Nieuwjaarsreceptie in MatchZO met een kraam te staan van HKD om
boekjes te verkopen en promotie te maken voor materiaal. Leny zal dit melden bij de dorpsraad.
– Cor: voorstel om 2x per jaar een HKD nieuwsbrief te maken voor de leden. Goed idee.
– Cor: met Hans bezig om artikel over luxe huizen rond de Geinbrug te maken.
– Cor: idee lezing of stukje maken over Hoe ga je op zoek naar je voorouders.
Boekje Deel 2:
Titel: VERVOER EN RUSTPUNT, Over het Zandpad en Begraafplaats Driemond
36 i.p.v. 32 pagina's. Prijs wordt € 3,50. 1e concept besproken met Cor. Plaatje op kaft wordt trekschuit.
Vraag aan Rob: Proberen om voor zelfde prijs als deel 1 de extra pagina's mee te laten drukken. Tom en Rob zorgen
dat tekst en kaft bij drukker worden aangeleverd. I.v.m. Vakantie Tom zorgt Rob dat boekjes bij Leny komen.
Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt vervroeg naar 28 november!!!!
Aktiepunten:
– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties
– Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen
– actualiseren website en alternatief dichtbij zoeken
– gemeentemonumenten in januari oppakken
– lezing (hr Falger?) voorbereiden.
– boekje deel 2 rond 15 helft november klaar .
Tom, 9 november 2013.

