Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 2 oktober 2014
in het MatchZO te Driemond
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Berthy Ram,
Toon Bakker, Alice en Cor Draijer, Rob Jongkind, Henk Niesing,Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs,
Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Beppie Lucassen, Jan Buurman (penningmeester).
Opening bijeenkomst
Leny opent de bijeenkomst. Gelijktijdig vindt hiernaast een inspraakavond plaats over het bestemmingsplan
Gemeenschapspolder (deel Zuidoost). Daarbinnen liggen diverse historische monumenten en het historisch
aanzicht van de Lange Stammerdijk is wellicht een aandachtspunt. Cor vindt dat er iemand van de HKD
daar heen moet gaan (liefst iemand van het bestuur). Leny merkt op dat we wel erg laat zijn geïnformeerd
over de nota en avond en dat we tot 29 oktober de tijd hebben om een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk
gaan Cor en Hans naar de inspraakbijeenkomst. |Overigens is de nieuwbouw van gebouwen bij Landlust
(Diemen) een slecht voorbeeld van aanpassing. Later bij terugkomst van Cor en Hans wordt afgesproken
dat er in ieder geval een zienswijze namens de HKD ingediend zal worden; Cor maakt een voorzet.
Mededelingen
– Rabo verzoek om subsidie is ingediend; eind oktober komt er een uitspraak.
– Aanvraag bijdrage Geinloop aan fotoboek is ingediend.
– Dick meldt dat hij vanwege een deadline – mede namens HKD een zienswijze heeft ingediend over de
oude Geinbrug. Daarin pleit hij voor historisch herstel naar een stenen zijmuur in plaats van een reling,
omdat een eerdere brug die ook had.
– Leny heeft geklaagd bij de dorpsraad over het niet verschijnen van de dorpskrant in oktober. Daardoor is
aankondiging lezing naar bewoners minimaal. Alle HKD-leden hebben wel bericht ontvangen via mail.
Leny en Tjark maken een flyer om bij Bleijenberg, scholen, MatchZO, Rezk, Soos, etc. op te hangen.
Verslag 4 september is akkoord zonder verder commentaar.
ONDERWERPEN
De 7e batterij aan de Weespertrekvaart
Tjark laat via het tv-scherm een documentaire zien met daarin een film uit 1939/1940 van Herzberger over
de Hollandse soldaten en hun 5 dagen durende oorlog.
Boekje Deel 3 Molens in Weesperkarspel gemaakt door Toon en Tjark
Tom heeft de tekst en foto's omgezet in een boekje. Dat is voor 96% klaar. Hij plugt een USB stick in en
toont hoe het boekje eruit gaat zien. Hij wacht nog op andere bewerkte foto Oostbijlmer poldermolen die
Henri gemaakt heeft. Hij zal nog toetsen naar andere drukker (sneller/goedkoper?) dan vorige. Zo niet dan
gaan Dick en Tom bekijken wie dat gaat drukken (350 ex.). In november komt het uit.
Fotoboek 2
Rob heeft al een voorselectie gemaakt en alle foto's zodanig bewerkt dat de afdruk kwaliteit zo hoog
mogelijk is. Aanvullingen zijn welkom en de teksten moeten worden gemaakt. Er aan werken via
beeldbank wordt vooralsnog niet gedaan. Hij gaat de selectie printen en met werkgroepje Rob, Henk, Cor
werken aan de teksten.
Beeldbank
Uitleg van Dick over gebruik werkt prima. Beeldbank is voor ons nu iets van langere adem, zeker het
opzetten van een eigen beeldbank.
In gebruik nemen Huize Historica (Cor, Tjark en Berthy hebben sleutel; in nood Henk ook)
Op zaterdag 8 november tussen 14.00 en 17.00 uur is er open huis in Huize Historica.
Thijs zorgt voor een naambord dat dan gelijk onthuld kan worden! Tjarkt maakt melden voor dorpskrant.
50 jaar Driemond bij Amsterdam in 2016.
Naam Driemond was volgens Dick/Wikepedia al eerder (1961) als dorp binnen Weesperkarspel.
Dick zal een lezing voorbereiden en samen met Tom denken over een boekje daarover.
Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 6 november, om 20.00 uur, in MatchZO.
Tom

