Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 1 mei 2014 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Greet Groenestein, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Tjark Keijzer, Berthy
Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Joop de Vries, Hans Buijs, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Beppie Lucassen,
Rie Tishauser, Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Gasten: Annie Koster en haar moeder, die getrouwd was met Joop Koster.
Afwezig met of zonder bericht: Sophia Loch, Maurits Dalmulder.
Opening bijeenkomst
Aansluitend op de ALV van 1 mei 2014 opent Leny de HKD-bijeenkomst.
De gasten, Annie Koster en haar moeder waren eigenlijk gekomen om meer te weten over vroeger toen zij in
Driemond woonden. Direct na de bijeenkomst praten zij daarover met enkele aanwezige HKD-leden.
Mededelingen en/of afspraken
Het HKD-huis
– Cor en Tjark zijn de beheerders van het HKD-huis; zij hebben de sleutels en regelen het sleutelbezit bij vakantie.
– We kiezen elke eerste zaterdagmiddag van de maand tussen 11.00 en 16.00 uur als vaste open dag van het HKDhuis. Dit gaat in zodra het bekend gemaakt is in de Dorpskrant. Het is de bedoeling dat er dan altijd iemand (een
beheerder?) van de HKD aanwezig is om te helpen en de spullen te beheren.
– Elke werkgroep kiest in overleg op welke dagen per maand zij in het HKD-huis willen werken aan hun onderwerp.
Die dag geven zij door aan Tjark en Cor, die alles in een rooster zetten.
– Cor stelt voor het HKD-huis een naam te geven: “Huize Historica” vindt hij een mooie naam.
– Het bestuur (de penningmeester) overlegd nog met Henk Niesing over de huur.
– Het is belangrijk dat iedereen het huis schoon en opgeruimd achterlaat. Ook de wc moet af en toe schoongemaakt
worden. We kijken dit een half jaar aan, dan zal eventueel een schoonmaakrooster worden opgesteld.
Werkgroep foto's
Henk en Henri hebben inmiddels 3700 historische foto's verzameld! Hulde!!!
Beeldbank idee Dick
We besluiten akkoord te gaan met het opzetten van de beeldbank. D.w.z. als eerste gaat Dick werken aan de opzet
van een nieuwe website, zodra hij de machtigingen daarvoor van Sophia heeft gekregen.
Cor wil graag de mogelijkheid om via e-mail gegevens naar het HKD-huis te sturen die hij daar dan kan openen en
aan mensen kan laten zien. Volgens Leny is dat een kwestie van een email adres aanmaken (gmail). Dick stelt een
andere oplossing voor.
Leny heeft een koperen fles met G & W letters erop ontvangen. Dit verwijst naar Gemeente Waterleiding; het is een
historische gebruiksvoorwerp.
Rondvraag:
Alice heeft een lijst met HKD-voorwerpen:
reclamebord Sluis; verzilverd vaasje; kopje; zangzaad in doosje; lepeltje Sluis; 2 reclame lucifers; 1 pen;
plastic meetlat; reclame teksten; 1 sociaal bewogen leven in Weesp; 1 tegel Chr. Onderwijs; 1 vern. Asbakje
wijkgebouw; 1 lepeltje wijkgebouw; 1 boek “Weesp en Weesperkarspel”; 1 boek 2 eeuwen armenzorg Weesp; en een
projector.
Vriendelijk verzoek om giften en gaven bij te houden zodat we elk jaar makkelijk een lijst kunnen maken.
Dick: Uit de Dorpsraadvergadering: dorpsraad kiest andere werkwijze en vraagt de AB-leden akkoord te gaan met
nieuwe opzet van werkgroepen, met daarin onderwerp deskundige mensen die niet perse lid hoeven te zijn van een
vereniging.
Cor vraagt of het Stadsdeel wel op de hoogte is van onze melding aan Heemschut van historische monumenten in
Driemond, omdat hij nog geen bevestiging heeft ontvangen. Het probleem is dat nu het Stadsdeel opgeheven is.
Sluiting
Leny sluit deze bijeenkomst en bedankt iedereen.
Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 5 juni, om 20.00 uur.
(Leny en Tjark zijn dan met vakantie. Tom neemt het voorzitterschap even op zich).
Tom.

