
Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD) van 6 maart 2014 in MatchZO te Driemond. 
Aanwezig:  Leny Schuitemaker (voorzitter), Alice en Cor Draijer, Tjark Keijzer, Rob Jongkind, Hans Buijs, Henri 

Kalle, Henk Niesing, Toon Bakker, Netty de Vries, Sophia Loch, Hans Schuhmacher, Dick van Gaalen, Tom 
Witkamp (secretaris). 

Afwezig met bericht: Thijs de Groot, Jan Buurman (penningmeester), Berthy Ram, Greet Groenestein. 

Gast: Jules Rijssen van Imagine IC Zuidoost. 

 
1. Opening 

Leny opent de bijeenkomst. Jan ligt in het AMC en wordt opnieuw geopereerd. Berthy, Greet en Thijs zijn 

verhinderd. Jules Rijssen is op zijn verzoek te gast om een project uit te leggen en krijgt direct het woord. 
 

1a. Jules Rijssen 

Werkt met subsidie van Stadsdeel Zuidoost. Doel: een tentoonstelling in het buurtmuseum Zuidoost (bij de 
bibliotheek Frankemaheerd) organiseren over “The making of Zuidoost”(werktitel). Hij is op zoek naar materiaal, 

verhalen van mensen die bij het ontstaan van Zuidoost zijn betrokken. Bijvoorbeeld als vroegere bewoners, maar ook 

het opdelen van Weesperkarspel en de annexatie van Driemond destijds als begin van Zuidoost, kan een onderwerp 

zijn. Hij nodigt ons uit om deel te nemen aan bijeenkomsten om de tentoonstelling inhoud te geven. Eventueel zal hij 
t.z.t. Weer contact met ons opnemen. 

Planning: 1e opzet moet in juli rond zijn; tot 1 oktober volgt dan de uitwerking en in december is de tentoonstelling.  

Wij zullen ons als HKD beraden op welke manier wij kunnen meedoen. 
 

2. Mededelingen 

– Tom is gestopt na 25 jaar met dorpsraadwerk. Dit houdt in dat hij ook geen AB-lid meer is en vraagt wie namens 
de HKD in de dorpsraad wil zitten. Dick van Gaalen is daartoe bereid en wij zijn daar weer blij mee.  

 
3. Verslag HKD 6-2-2014 
Naam Kathy Smit moet zijn Klarie Smit. 

 
4. Financiën 
Jan ligt in het ziekenhuis en kan daardoor een aantal financiële HKD zaken niet goed terugrapporteren. 

Gelieve bonnetjes i.v.m. uitgaven even te bewaren. 

Er ontstaat een discussie over boekjes die wel wat moeten opleveren: hetzij een positief saldo t.o.v. de kosten, hetzij 
meer leden, hetzij meer interesse in de historie van Driemond. 

 
5. Betaling contributie 
Het overmaken van de contributie zal verwerkt worden in de uitnodiging voor de komende ALV. 

 
6. Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op zich zou dat 3 april zijn, maar mede door afwezigheid Jan is het financiële jaarverslag nog niet klaar. Het 

algemene jaarverslag ligt in concept bij de voorzitter. Er moet ook een presentatie voorbereid worden. Dat wordt kort 

dag. Daarom besluiten wij dat de ALV verschoven wordt naar 1 mei. Leny zal e.e.a. verwerken in de uitnodiging. 
Cor zal vast nadenken over de presentatie. 

 
7. Onze nieuwe historische ruimte 
Er is hard gewerkt om de nieuwe ruimte mooier te maken, met complimenten aan degenen die dat hebben gedaan. 

Cor en Tjark zijn onze officiële sleutelbewaarders (eventueel Tom als back-up). Het contract over het gebruik van 

het huis wordt getekend door de voorzitter namens het bestuur en door Henk Niesing. Er wordt nog gesproken over 
het verrekenen van de energiekosten. Henry stelt voor om niet het vastrecht, maar het gebruik te verrekenen. 

De PC's worden nog bekeken op praktische bruikbaarheid. Inmiddels zijn er internetmogelijkheden om archiefruimte 

te creëren (Dick heeft ideeën). 
Zaterdag 29 maart om 14.00 uur wordt het “HKD-huis” speciaal door de kerngroepleden geopend onder het genot 

van taart (Tom) en champagne (Hans). Officiële uitnodiging volgt (Leny). 

 
8. Activiteiten zoals nieuw boekje, lezing... 

– We gaan volgend jaar een nieuw fotoboek uitgeven: er zijn foto's genoeg. Bovendien levert dat geld op voor andere 

HKD-zaken. Drukken van boekjes wordt afgestemd tussen Rob en Tom (offerte drukkers) 
 
– Voorstel 1 Dick van Gaalen: een beeldbank opzetten (op internet) dat op een bepaalde manier toegankelijk is voor 

leden en geïnteresseerden. Hij komt met een presentatie. 



– Voorstel 2 Dick van Gaalen: via presentatie aan bewoners laten zien hoe gemakkelijk je vanuit je luie stoel 

onderzoek – met een paar muisklikken – kan doen naar je voorouders. Cor geeft aan dat hij ook altijd bezig is 

geweest met dergelijk onderzoek, uiteraard met een geheel andere aanpak. Wellicht dat beide methodes interessant 
genoeg zijn om via een presentatie aan leden en bewoners te tonen. (Tom: Misschien al tijdens de ALV?) 

 
9. Wat verder ter tafel komt.. 
– Tjark en Toon zijn bezig met een serie boekje over Molens. 

– An van Vegten heeft een historisch document (over een lening van 1 miljoen) geschonken. 

– Rob heeft een kleurenprinter in de aanbieding (gratis); toch zien we er vanaf; de aanschaf van toner is erg duur. 
– Tom meldt het verzoek van de Oranjevereniging om foto's of filmpjes. Henk heeft contact met Marco om dit voor 

elkaar te maken. 

 
10. Sluiting 

Vóór dat de voorzitter de kans krijgt om de vergadering te sluiten....vraagt Cor het woord. Met een vurig pleidooi 

voor het nut van de voorzitter als leider van de vergadering: ….“moet orde kunnen houden”.....”is een belangrijk 
figuur”... reikt hij Leny een versierde voorzittershamer aan en spreekt de wens uit dat zij deze hamer altijd – met 

deskundigheid – zal hanteren tijdens onze HKD-bijeenkomsten. Leny dankt hem – onder luid applaus – voor dit 

bijzondere cadeau......En sluit vervolgens de vergadering. 

           Tom, 8 maart 2014 


