Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 3 juli 2014 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Dick van Gaalen, Berthy Ram, Hans Buijs, Toon Bakker.
Alice en Cor Draijer, Netty de Vries, Thijs de Groot, Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Henri Kalle, Rob Jongkind, Henk Niesing, Beppie Lucassen
1. Opening bijeenkomst
Greet is uit de kerngroep gestapt (het bestuur vindt dat jammer, heeft nog wel aangedrongen, maar respecteert haar
besluit); zij is uiteraard nog wel gewoon lid van de HKD.
2. N.a.v. verslag HKD 5 juni
– Tom zal contact opnemen met Doeke Morreman over de katoenen zakken van Sluis.
– Jan benaderd heer Kuier door geld aan hem over te maken en gelijk om zijn adresgegevens te vragen
– Alle HKD-leden die nog niet betaald hadden, hebben een nette brief ontvangen of krijgen die binnenkort.
– Cor: zijn idee om familie onderzoek te doen naar Belgen wat meer het melden van de mogelijkheid.
3. Nieuwe website, gemaakt door Dick
(een eerste uitleg stond al in zijn mail van 30 juni jl.)
Dick: nieuwe website heeft zelfde naam/adres als de oude: www.historischekringdriemond.nl De site is nu
makkelijker te onderhouden door Dick (content manager) en ook makkelijk te benaderen door gebruikers met een
computer, tablet en zelfs smartphone. Hierop staat alle relevante informatie voor iedereen. Daarnaast is er een voor
kernleden toegankelijk deel via een gebruikersnaam: HKD en wachtwoord: Driemond . Een deel van de informatie
wordt nog aangeleverd bij Dick door Tom (o.a. verslagen, statuten).
Daarnaast heeft Dick (links op de site onder Historisch Driemond) een nieuwe rubriek: Archieven en beeldbanken
gemaakt (fase 1): hier staan links naar bestaande officiële archieven en beeldbanken waar je zeker iets over het
verleden kan vinden als je de trefwoorden: Weesperkarspel en/of Driemond gebruikt in het zoekveld.
Dick wil samen met Henri en Henk ook graag werken aan fase 2: het originele foto en documentatie materiaal dat wij
zelf hebben verzameld op de website, maar in een afgeschermd deel, dat alleen voor de kerngroep leden is te
benaderen i.v.m. hun zoektochten.
N.a.v. een vraag van Tom over you-tube filmpjes over Driemond en haar verleden, zal Dick in voorbereiding hierop
een you-tube kanaal mogelijk maken voor de website.
Uit de verdere discussie komt naar voren dat het zeer wenselijk is om een presentatie voor te bereiden voor
bewoners. Eigenlijk 2 doelgroepen: mensen die zelf ook willen zoeken via de website maar nog niet weten hoe. En
mensen die het vooral leuk vinden om mee te kijken naar het verleden, maar dat zelf niet willen of kunnen (bijv.
Dick via een presentatie).
4. Kiezen naam voor HKD-huis
Omdat Henk (eigenaar) er niet is schuiven we de keuze door naar een volgende bijeenkomst.
5. Procedure bij binnenkomende vragen (mail)
Omdat meerdere personen de binnenkomende de mail kunnen lezen, en omdat er redelijk snel antwoord hierop
gewenst is, maken we de volgende afspraak: de secretaris (Tom) beantwoordt de mail z.s.m.; hij schat in aan wie hij
de vraag doorstuurt en diegene neemt z.s.m. contact op met de vraagsteller. Achteraf d.w.z. in de eerstvolgende HKD
bijeenkomst wordt hiervan melding gemaakt, met de gegeven reactie. Dick (als content manager) is meer de back up
voor als er iets mis gaat bij Tom met de mail.
6. Vraag Alexander van Dijk over boerderij Ora et Labora
I.v.m. Viering 150 jarig bestaan boerderij (Provinciale weg 53) wordt om informatie gevraagd en eventueel foto's.
Tjark en Jan (heeft op nr. 52 gewoond) pakken dit verder op.
7/8. Boekje over Molens en 2e fotoboek
Tjark en Toon zijn er mee bezig; planning november uit is nog steeds haalbaar.
Rob (is er nu niet) heeft als planning voor 2e fotoboek: volgend jaar klaar.
9. Activiteiten
– N.a.v. eerdere ideeën door Cor geuit over mogelijke activiteiten HKD, zal Tom alle ideeën in een lijst zetten, zodat
er later keuzes gemaakt kunnen worden door kernleden over welke opgepakt zullen worden.
– Onze belofte aan de leden is elk jaar een boekje en daarnaast een wandeling of een lezing. Een groepje (Cor, Alice,
Jan, eventueel aangevuld door Henri/Henk) gaat aan de slag om een lezing voor te bereiden (1e week oktober). Het
wordt een herhaling van 1e presentatie HKD. Melden in dorpskrant van september!

Andere ideeën voor activiteiten zijn: presentatie over de website, over genealogie (op zoek naar je voorouders) in de
vorm van ronde tafel gesprekken, of inloopdagen met tentoonstelling in ons HKD-huis.
10. Wat verder ter tafel komt
– Is er iets bekend over het boek Geschiedenis van Zuidoost, waarmee Evert van Voskuilen bezig is? Antwoord: hij
heeft teksten met Cor en Alice afgestemd. Kennelijk nog niet helemaal met Jan (zal hem bellen). We wachten af.
11. Sluiting
Leny sluit deze bijeenkomst en bedankt iedereen.
Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 7 augustus, om 20.00 uur.
Tom.

