Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD) van 28 november 2013 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Alice en Cor Draijer, Tjark Keijzer,
Rob Jongkind, Hans Buijs, Henri Kalle, Henk Niesing,Toon Bakker, Berthy Ram, Netty de Vries, Greet Groenestein,
Sophia Loch, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met of zonder bericht:Thijs de Groot,
Opening
Leny opent de bijeenkomst; Thijs is verhinderd.
Mededelingen
Het boekje deel 2 Vervoer en Rustpunt is uit. Ziet er prima uit, ook zijn de drukkosten iets hoger uitgevallen (o.a.
vanwege kaartje aan binnenkant kaft). Leny deelt, met dank aan degenen die hier aan gewerkt hebben, het boekje aan
alle aanwezigen uit. In de Dorpskrant komt een aankondiging en Bleijenberg krijgt als verkooppunt een aantal
boekjes. De verkoopprijs is €3,50. Jan heeft een schema gemaakt zodat de aanwezige leden het nieuwe boekje aan de
overige leden kunnen uitreiken (liefst voor dit bij Bleijenberg te koop ligt).
Nieuw onderkomen Historische Kring Driemond: Lange Stammerdijk 33 (naast garage Henk Niesing)
We mogen dit van Henk gebruiken. Cor en Tjark hebben de sleutel. We zullen Henk zo min mogelijk lastigvallen.
Nu nodig een schoonmaakploeg: Cor, Tjark, Berthy, Hans, Netty en Tom gaan maandag 2 december beginnen met
schoonmaak. Hans heeft een waterkoker, Henri nog een koffiezetapparaat.
Tijdens Kerstborrel of Nieuwjaarsreceptie. Leny vraagt Tom of haar voorstel om daar met een HKD-stand te staan
voor verkoop boekjes en nieuwe leden, akkoord is. Tom zal dit verzoek checken bij de medewerkers.
Volgende boekje: opties
 over de middenstand (een uitgebreide rijm daarover is voorhanden) (Berthy, Greet, Netty)
 over Landhuizen rond het Gein (Hans, Cor)
 over molens (Toon + Tjark die het overneemt van Tom)
 over genealogie (Cor...)
 over Wonen (Jan, Thijs); eventueel ook over de brandweer.
Deel 3 moet ongeveer rond april 2014 verschijnen.
Nieuwsbrief HKD
Er moet dit jaar nog een nieuwsbrief uit naar alle leden. Leny en Tom gaan die maken, maar input is wenselijk.
– over de vereniging
– lijst met wat geschonken is door wie;
– overzicht wat we tot nu toe gedaan hebben (omdat dit de eerste is)
– boekjes, de rondwandeling
N.a.v. Verslag 7 november:
– nog geen nieuws van Heemschut. We wachten reactie hr. Vervat af.
Andere punten
– Berthy heeft informatie gekregen van dochter Ben den Hartog (beker, oorkonde; en van mevr. Bakhuizen foto's
– Cor: deelt aardigheidje uit archief uit over namen en stambomen (o.a. Schuitemaker, Jongkind, Buurman,). Dit om
onze aandacht te richten om het leuke puzzelen met genealogie (stamboomonderzoek).
– Cor: doet suggestie om een diaserie over Weesperkarspel te starten (half uur).
– Netty is nog bezig met verhaal over nonnenklooster
– Henri: één plek voor scannen van alle foto's en dat is bij hem (en Henk). Daarna zal Tom de nieuwe foto's
toevoegen aan het HKD archief.
– Tjark heeft 2 interviews gehouden, met George Millenaar en met Klarie Smit: over winkels en hun huis.
– Rob: webiste up to date maken: Sophia heeft zaken al aangepast en zal website geschikt maken voor overname
door Henri.
Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst is op 6 februari 2014 (Tom is verhinderd)
oude aktiepunten:
– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties
– gemeentemonumenten in januari oppakken
– lezing (hr Falger?) voorbereiden.
Tom, 4 december 2013.

