Historische Kring Driemond”
Bijeenkomst 6-2-2014
Altijd werk in overvloed: VOOR MORGEN IS VANDAAG VERLEDEN!(Cor Draijer)

Aanwezig: Henk, Rob, Netty, Hans B, Berthy, Alice, Cor, Thijs, Toon, Henry, Leny (vz), Tjark
(not.) Nieuw: Dick van Gaalen en Hans Schuhmacher.
Afwezig met bericht: Tom, Greet, Jan Zonder bericht Sophia
1. Mededelingen:
Jan is vorige week met spoed in het ziekenhuis beland, maar het gaat gelukkig een stuk
beter! We sturen een kaart met onze namen.
Johan Dijkman heeft enkele computers voor het Historisch Huis (HH) aangeboden.
2.Verslag12-12-2013:
Cor hoopt dat zijn bijdragen uit het archief van Den Haag die hij vorige keer uitgedeeld heeft
mensen zullen inspireren.
Tjark heeft nog geen interviews met Kathy Smit en George Millenaar gehouden. Wacht nog
op reactie van Kathy Smit. Tjark memoreert het stukje van Tine Roest over
stamboomonderzoek in de laatste dorpskrant
De boekenplanken die Toon had aangebracht, (en die helaas) weer van de muur moesten
waren geschonken door zijn buurvrouw, mevr. Van de Pek.
3 Historisch Huis (HH):
Cor coördineert alle werkzaamheden in het huis.
Er is hard gewerkt door iedereen. O.a. de krabploeg: Berthy, Hans, Theodoor en Cor. En de
behangers: Henry en Rob. De volgende keer helpt Henry ook behang afsteken want hij is daar
een expert in. De achterkamer en zijkamer zijn klaar en nu is de voorkamer aan de beurt.
Netty heeft thee en handdoeken voor het HH.
Hartelijk dank iedereen.
Hans B had een penning geschonken uit 1888 en was bang dat die zoek was: maar gelukkig is
hij veilig bij Henk die hem bestudeert. We spreken af dat het handig is om als je iets
historisch schenkt, dat tijdens onze officiële bijeenkomst op donderdag te doen zodat je er
ook iets bij kunt vertellen en (niet onbelangrijk) het in de analen vermeld kan worden.
Wel is er nog een hoektegel van de schoorsteen zoek: misschien bij de kerstspullen?
Streefdatum voor de feestelijke opening is eind maart. (za. 28?)
Werkgroepjes e.d. waar is men mee bezig?
Berthy heeft de dames den Hartog en Bakhuizen een boekje gegeven als dank voor hun
bijdragen. Dit werd in dank aanvaard.
Samen met Jan en Thijs is ze bezig met de woningbouwvereniging en de woningbouw in
Driemond. Dit krijgt weer voortgang als Jan beter is.

Alice en Cor: Het grote project over de Stammerdijk vergt nog veel tijd.
Henk en Henry: Inmiddels al 3300 foto’s gedigitaliseerd en Henk heeft nog wat meer. Cor
stelt voor om er series van te maken, bijv. over het Gein, zodat die dienst kunnen doen als
ondersteuning van komende lezingen.
Netty: Greet, Berthy en zij gaan weer verder met de middenstand.
Hans en Cor: Het onderzoek van de buitenplaatsen vordert gestaag.
Toon en Tjark: Hebben het project De molens opgestart m.b.v. het vele materiaal dat Toon al
had verzameld. Zij streven ernaar het eerst volgende boekje te verzorgen en voor de
feestdagen klaar te hebben.
Leny en Tjark: Zien af van het gezamenlijke interviewen van de oudere bewoners (Heel
gezellig maar niet effectief). Tjark gaat alleen verder. Leny kan ingeschakeld worden voor het
schrijven van een en ander.
Dick en Hans S. vertellen in het kort iets over zichzelf.
Dick is sinds een jaar gepensioneerd en woont al 20 jaar in Driemond. Hij heeft in de ict
gewerkt en weet veel van Amsterdam.
Hans S. woont sinds zijn 6e in Driemond: in eerste instantie bij de waterleiding. Hij heeft een
woningstoffeerbedrijf gehad. Zijn moeder leeft ook nog (98) maar is niet meer helder
Nieuw fotoboek:
Een herdruk van het eerste boek is niet praktisch. Beter is het om bijvoorbeeld volgend jaar
een heel nieuw fotoboek uit te brengen. Rob gaat zich bezinnen over de samenstelling ervan.
We hebben genoeg foto’s maar het is belangrijk een “lijn” aan te houden. Rob komt de
volgende keer met een voorstel.

Rondvraag:
 3 april is de algemene ledenvergadering: Alle leden krijgen een uitnodiging en het
verzoek te betalen. Ook een nieuwsbrief wordt bijgevoegd. Hier komt o.a. het
financieel verslag aan de orde. Henry en Cor gaan de kascommissie vormen.
 De verkoop van de boekjes loopt goed. De cijfers heeft Jan.
 Dick is ICT-deskundige en wil graag zijn kennis in dienst stellen van de Kring.
 Sophia is bezig om een computer geschikt te maken voor ons HH. Als de website
aangepast is draagt ze een en ander over aan Henry. Helaas is ze er nu niet
 Rob informeert naar de drukker waar Tom contact mee had en die sneller, goedkoper
en beter zou zijn. Niet bekend.
Volgende bijeenkomst: 6 maart
ALV
3 april

(Berthy afwezig)

De nazit was weer erg gezellig:
er waren 3 mensen jarig geweest: Netty en Tjark allebei 65, Rob 69 jaar.

