Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 5 juni 2014 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Henri Kalle, Rob Jongkind, Henk Niesing, Netty de Vries, Thijs de Groot, Beppie
Lucassen, Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (voorzitter/secretaris).
Gasten: Hans van der Pal (Waternet)
Afwezig: Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Dick van Gaalen, Berthy Ram, Hans Buijs, Toon Bakker.
1. Opening bijeenkomst
Omdat Leny met vakantie is, is Tom voor deze bijeenkomst voorzitter.
2. Hans van der Pal van Waternet
Op zijn verzoek is Hans van der Pal aanwezig i.v.m. chemicaliën die Waternet heeft aangetroffen in de Gaasp tijdens
het schoonmaken. Ter hoogte van het Tulip hotel is bij het afgraven van de bodem met zo'n 80-100 cm een
teerachtige substantie aangetroffen. Het bijzondere is dat hoe dieper hoe vervuilder de bodem. Deze zgn. PACverbindingen zouden veroorzaakt kunnen zijn door verbrande bomen, vervuiling van scheepswerven, teerfabrieken
e.d.). Alice heeft daar in de buurt gewoond. Zij kan zich herinneren dat het 'scheve huis' (aan de overkant van het
Tulip hotel) is gebouwd op een zot (onvolgroeid riet op moerasachtige grond). Destijds is daarop rode 'troep' gestort
dat erg stonk. Vermoedelijk vanuit Amsterdam daar aangevoerd. Ook de Stammerland dijk zelf is opgevuld met
bouwafval.
Gevraagd wordt welke spullen gevonden worden bij dit soort graafwerkzaamheden. Hans van der Pal verwijst naar
het Vechtstreek Museum in Maarssen. Verder noemt hij Wouter Waldus van bureau ADC Amersfoort
(06-20133640) als deskundige op dit gebied en Johan Langelaar die graag lezingen geeft over dit soort opgravingen.
3. Mededelingen en/of afspraken
– Doeke Morreman heeft gemaild dat zijn overleden oom nog een aantal lege katoenen zakken voor kuikenzaad van
fa. Sluis heeft gevonden. Tom heeft hem gevraagd deze komen te brengen.
– Dick is er nu niet, maar heeft een concept nieuwe website gemaakt die er goed uitziet. Tom vraagt alle leden even
te kijken op www.nieuw.historischekringdriemond.nl
– Jan meldt dat hij nog een reminder wil sturen naar leden die hun contributie nog niet hebben overgemaakt. Hij
stemt dit verder met Tom af.
4. Kiezen naam voor HKD-huis
Naast de bij de agenda genoemde namen, wordt ook nog Historisch Trefpunt genoemd. Henk geeft aan dat het wel
een net bord moet worden en niet gevel groot. Omdat er toch wel wat mensen afwezig zijn, schuiven we de keuze
door naar een volgende bijeenkomst.
5. Gebruik van ons nieuwe onderkomen
Tom leest de mail van Leny voor die hij en Jan hebben ontvangen, omdat er wrijving is ontstaan over het gebruik van
het HKD-huis. Want dit moeten we als volwassen mensen kunnen oplossen. M.n. Berthy, Greet en Netty vinden het
te betuttelend dat er altijd iemand van 'beheer' aanwezig moet zijn. Cor legt nogmaals uit dat hij dat vooral bedoelt
om anderen te helpen met hun zoektocht. Voor Greet is dit desondanks aanleiding om niet meer in de kerngroep te
zitten. Wij vinden dat erg jammer. Jan zal nog eens bij Greet gaan polsen.
De kerngroep leden kunnen gewoon het HKD-huis gebruiken wanneer zij dat willen (vooralsnog is het opstellen van
een schema voor gebruik te zwaar).
Omdat de open dag (elke eerste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 16.00 uur) nog niet gepubliceerd is in de
dorpskrant, blijft dit nog even wachten.
6. Wat verder ter tafel komt
– Cor: Er is een mail ontvangen van Heritage over begraafplaatsen. Eventueel zouden wij de geschiedenis van alle
grafstenen, met foto's daarvan kunnen inventariseren voor onze begraafplaats Driemond.
– Cor: Een idee kan zijn om familie onderzoek te doen naar Belgen die in Nederland zijn komen en blijven wonen.
– Tom: Subsidie voor het ontwerpen van een dorpsvlag is binnen. De werkgroep gaat in september iedereen
benaderen voor kernwoorden, beelden, logo's om een profiel samen te stellen. Ook de HKD zal gevraagd worden om
imput te leveren.
Sluiting
Tom sluit deze bijeenkomst en bedankt iedereen.
Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 3 juli, om 20.00 uur.
Tom.

