Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 8 januari 2015 in het MatchZO te Driemond
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Toon
Bakker, Cor Draijer, Hans Buijs, Rob Jongkind, Henri Kalle, Dick van Gaalen, Tom Witkamp (secretaris). Afwezig:
Netty de Vries, Berthy Ram, Alice Draijer, Henk Niesing, Beppie Lucassen.
Opening.
Leny opent de bijeenkomst. Netty, Berthy, Alice, Henk en Bep zijn verhinderd.
Mededelingen.
– Op 10 januari is een expositie in Historisch museum Ouder Amstel. Hans wil daar wel heen, eventueel met andere
geïnteresseerde leden die kunnen meerijden.
– Wij hebben gift van Geinloop ontvangen van € 250 waar we erg blij mee zijn i.v.m. Kosten herdruk boekjes 1 en 2.
– Het boek Ridders van de Bijlmer is gepresenteerd. Erg goed boek over de historie van de Bijlmer
(Weesperkarspel). |Ook de Buitenplaatsen aan het Gein staan er in. Toon is uitgebreid geridderd vanwege zijn
bijdrage.- Tom heeft ons nieuw deel 3 over Molens wel gegeven aan Emile Jaensch, Evert van Voskuilen en Jules
Rijssen, maar dat niet tijdens de presentatie gedaan (paste niet); een paar boekjes zijn wel verkocht. Dick oppert het
idee om ons Molenboekje te melden bij de Molenstichting (Tom pakt dit op)
– Tom zal vragen wanneer the making of Zuidoost tentoonstelling van start gaat.
– Henri gekregen van Henk een Oorkonde gemeente Weesp van Eddy Vos als eerstgeborene op Weesper
grondgebied na grenswijziging in 1966 d.d. 1 augustus 1966, voor ons archief.
– Leny heeft van Zuidoost een Tai Ati speld (verbonden harten) gekregen als afscheidscadeau bij bestuurlijke
opheffing Stadsdeel Zuidoost, ook voor ons archief.
Verslag 4 december
Cor: het gaat om één kast die opgehangen moet worden. Dick: houdt dan wel rekening met het feit dat er ook een
beeldscherm opgehangen moet worden. Thijs zal dit verder op aangeven van de juiste plek doen.
Verkoop boekjes
Van deel 3 (Molens) zijn er inmiddels 100 (van de 350) verkocht en de verkoop verloopt rustig.
Van deel 1 en 2 zijn extra boekjes gedrukt, met dank aan Rob, om (nieuwe) leden in staat te stellen de hele serie aan
te schaffen. Jan heeft de boekjes in beheer, die € 4,50 gaan kosten. We melden bij aankondiging ALV (april) aan de
leden dat deze delen nog beschikbaar zijn.
Tjark merkt op dat wellicht andere Historische Kringen (Weesp, Ouder Amstel, Diemen, Abcoude, Wijdemeren
/Kortenhoef, Nederhorst ten Berg) geïnteresseerd zijn in onze boekjes. Wij spreken af dat zodra de inrichting
(RABO-subsidie) van Huize Historica is afgerond, wij deze Kringen uitnodigen voor een bezoek en hen dan de
boekjes geven.
Werkgroepjes
– Dick gaat starten met werkgroep Digitalisering i.v.m. Collectie De Wildt. En de invulling van de RABO subsidie
Jan zal op basis van de rekeningen het toegezegde bedrag innen bij de RABO.
– Cor en Hans gaan verder met Buitenplaatsen.
– Cor en Rob zijn heel ver met speciale uitgave boekje (deel 4) met krantenteksten van hr.Salomon over
Weesperkarspel. Rob vraagt offerte aan.
– Jan is bezig met informatie inwinnen voor boekje over Wonen.
Door een misverstand leek het alsof anderen bezig waren met verhaal van Cor en Tjark over historische
monumenten. Cor benadrukt dat dit onderwerp heel belangrijk is om de historische waarden van Driemond voor de
toekomst te behouden, door vastlegging in bestemmingsplannen.
– Tom is bezig met de dorpsvlag Driemond en een Driemond lied uit 1983 door Co de Kloet gezonden tijdens een
radio uitzending van buurthuis Driemond. Hij leest de tekst van het lied voor. Vlag en lied worden 12 januari
gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Iedereen is welkom!
Open middag HKD in Huize Historica tussen 14.00 en 17.00 uur
10 januari: Cor is er; Tom ook, in ieder geval tot 15.00 uur. Ook anderen komen (even) langs.
Rondvraag
Dick: graag voortaan definitieve documenten zoals nieuwsbrief rondsturen in PDF formaat; niet meer in Word.
Dick: complete ledenlijst publiceren in ledengedeelte website; kan handig zijn. Bestuur: vooralsnog even niet;
eventueel voorstellen tijdens ALV.
Cor: het gebouw is vrij vochtig. We moeten er meer gebruik van maken.
Cor: leest gedicht voor van mensen die in 1882 bijeenkwamen in een boerderij aan de Stammerdijk.
Toon meldt dat zijn site wat in de war is, dus hij ziet niet alles langskomen; wordt aan gewerkt.
Eerstvolgende HKD bijeenkomst donderdag 5 februari om 20.00 uur, in MatchZO.

Tom

