Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 4 december 2014
in het MatchZO te Driemond
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen, Jan Buurman (penningmeester), Tjark
Keijzer, Toon Bakker, Alice en Cor Draijer, Rob Jongkind, Henk Niesing, Henri Kalle, Dick van Gaalen,
Henk Nagel, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Netty de Vries,Thijs de Groot, Berthy Ram, Hans Buijs.
1. Opening.
– Leny opent de bijeenkomst. Netty, Thijs, Hans en Berthy zijn verhinderd. Een speciaal welkom aan Henk
Nagel (zie mededelingen).
2. Mededelingen.
– Henk Nagel is gekomen om al het historisch materiaal dat Jaap de Wildt (zijn neef en inmiddels
overleden) had verzameld over Weesperkarspel ter beschikking te stellen van de HKD; dwz. de familie
blijft eigenaar, maar onder vastgestelde voorwaarden kan de HKD deze informatie – om niet – gebruiken.
Dit is mede gelukt dankzij de goede contacten met Cor en Alice (een krantenknipsel over de passie van
Jaap de Wildt hebben zij meegenomen). De verzameling draagt de naam: collectie Jaap de Wildt. Het
voorgelezen contract is voor ons akkoord en wordt ter plekke door de voorzitter HKD ondertekend. Leny
zal de zoon (Fred) van de heer De Wildt een bedankbrief sturen. Wij zijn ontzettend blij met zoveel
materiaal over Weesperkarspel en dit materiaal zal door de nieuwe werkgroep Digitalisering Historie
Weesperkarspel ter hand genomen worden. Henk Nagel zelf wil graag betrokken blijven bij de HKD. Hij
wordt opgenomen in de werkgroep en krijgt alle uitnodigingen van de HKD (is opgenomen in de
verzendgroep kernleden).
– Tjark toont namens Thijs de Groot het nieuwe naambord van Huize Historica. Het ziet er prachtig uit en
zal op de komende open dag HKD (zaterdag 13 december) om 14.30 onthult worden door de voorzitter.
3. Verslag 6 november
Dankzij de oplettende blik van de penningmeester gaan we NIET aan alle buren en kennissen vragen om
geen lid te worden, maar hen vragen om wél lid te worden. Jan wacht in spanning alle aanmeldingen af!!!!
We hebben overigens 78 leden op dit moment.
4. Verkoop boekjes
Van deel 3 (Molens) zijn er inmiddels 100 (van de 350) verkocht.
Van deel 1 (50?) en 2 (40?) zullen extra boekjes worden gedrukt om (nieuwe) leden in staat te stellen de
hele serie aan te schaffen. Tom zal de digitale versies in PDF aanleveren bij Rob.
5. Nieuwsbrief 2 (december 2014)
Tom is bezig met de nieuwsbrief. Deze komt over 2 weken uit. Graag doorgeven welke schenkingen er in
2014 zijn binnengekomen.
6. Ideeën voor 2015
– Uiteraard het fotoboek 2 en nieuwe serieboekjes, o.a. over Buitenplaatsen (15) en over Stammerdijk
(tussen Weesp en de Diem). Eventueel te maken een serieboekje over Driemond in oorlogstijd.
– Dick: wil werkgroep digitalisering historie Weesperkarspel oprichten, mede om inhoud te geven aan
schenking door RABO: Henri, Rob en Dick zijn de leden; Henk Nagel wil wel daarbij betrokken worden.
Iedereen gaat hiermee akkoord.
– Dick: wil tijdens Oranjefeest een Oranjelezing geven (in overleg met Oranjevereniging). Ook Alice heeft
veel informatie hierover.
– Cor en Dick gaan samen een workshop geven over stamboomonderzoek. Gedeelte Cor: op zoek naar je
voorouders, wat is daar nou aan? Gedeelte Dick: hoe doe je dat met de computer.
– Cor en Rob: willen een boekje maken op basis van teksten van de heer Salomons over de geschiedenis
van Weesperkarspel en tegelijkertijd een update geven. Kleine oplage. Leuk idee: dus doen!
– Cor er komt in 2015 een historische wandeling naar en bezoek van de molen.

7/8. Open middag HKD in Huize Historica tussen 14.00 en 17.00 uur
– 8 november was geslaagd als 1e middag: 25 mensen. Leuk en geanimeerd.
Koffieapparaat Henri werkt uitstekend. Rob heeft een extra (HP) printer gebracht.
– 13 december is de komende: er zijn genoeg kernleden aanwezig. Jan regelt verkoop boekjes. Tjark maakt
het bord “onthullings klaar” (niet vergeten foto's te maken voor de dorpskrant en onze nieuwsbrief!)
Daaropvolgende open middagen zijn: 10 januari en 14 februari.

9. Rondvraag
Beppie wil zich graag aansluiten bij een werkgroep. Jan kan wat hulp gebruiken voor het verzamelen van
informatie over Wonen (serieboekje in de maak).
Cor: in Huize Historica staan vitrines die gebruikt kunnen worden. Jan zal Thijs vragen of hij die in elkaar
kan zetten.
Tjark heeft n.a.v. Artikel in Echo over Frankendael gereageerd naar de redactie dat het jammer is dat er
niets gezegd werd over de fontein die van Huize Driemond komt Cor: Er schijnt ook nog een beeld te zijn
in Huize Amerika dat van Huize Driemond afkomstig is.
Leny: Uitnodiging voor boekpresentatie Ridders in de Bijlmer. Aan dit boek gemaakt door Evert van
Voskuilen hebben diverse kernleden meegewerkt. Presentatie is op 17 december in het CBK-gebouw, vanaf
15.30 is iedereen welkom.
10. Eerstvolgende HKD bijeenkomst verschuift 1 week, naar wordt donderdag 8 januari, om 20.00 uur,
in MatchZO.
Tom

