Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” gehouden 2 april 2015 in de MatchZO te
Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitenmaker, Tjark Keijzer, Netty de Vries, Joop de Vries, Henk Niesing, Cor Draijer,
Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Jan Buurman (penningmeester),
Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Alice Draijer, Berthy Ram, Hans Buijs, Beppy Lucassen.
Gast: Raymond v.d. Meer (secretaris Dorpsraad Driemond
1. Opening.
Aansluitend op de 3e ALV volgt de maandelijkse bijeenkomst van de HKD.
2. Mededelingen
– Cor meldt dat hij met Hans Buijs naar een interessante lezing is geweest in kasteeltje bij Loenersloot over
Buitens m.b.t. Amsterdamse zakenlieden.
– Daan Dekker (journalist) heeft de HKD benaderd om informatie over toen Driemond nog onder
Weesperkarspel viel. Hij zou graag mensen interviewen daarover. Hij komt 11 april naar de open middag.
3. Verslag 5 maart (staat Algemene Ledenvergadering, maar met zijn Bijeenkomst)
– Cor merkt op dat in het verslag staat dat het “Salomons”boekje een kostenpost is zonder inkomen. Dat is
feitelijk onjuist. De mensen die deelnemen aan de werkgroep moeten dit boekje gewoon kopen.
– Cor vraagt of het bestuurt akkoord is met de aanschaf voor overheadsheets. Het bestuur beraadt zich nog.
4. Verslag Dick over aanschaf apparatuur (n.a.v. RABO subsidie)
Dick heeft diverse apparatuur aangeschaft en geïnstalleerd. Wel na gebruik in de kast met hangslot. Tjark laat
nog sleutels bijmaken die aan de algemene bos komt te hangen.
De apparatuur kan wat Dick betreft in ieder geval 3 doelen dienen:
1. digitalisering collectie Jaap de Wildt. Dick maakt nog een werkinstructie om dia's te scannen.
2. Om open huis dagen meer inhoud te kunnen geven, bijvoorbeeld door een lezing via het scherm of een
huiskamersessie te houden over een onderwerp.
3. Voor studiegroepen die de laptop daarbij als gebruiksmiddel hebben.
Cor vraagt of je nu iets kan printen (om mee te nemen)
Rob vult aan dat er een goede printer staat, maar daar moeten wel cartridges in.
Volgens Dick zijn alle mogelijkheden nu beschikbaar. Je kunt ook laptop aan printer koppelen of aan een
scherm. Leny vraagt Dick om een presentatie aan de kerngroep leden te geven over de mogelijkheden.
Jan merkt op dat het bestuur de verzekering voor de apparatuur gaat regelen.
5. Diverse gelegenheden voor de HKD om zich te presenteren
– 11 april: Open huis HKD: Cor en Jan zijn er; Tom komt ook even. Daan Dekker komt ook langs!
– 15 april: Herdenkingsdienst begraafplaats Driemond vanaf 11.00 uur; na afloop loopt men naar Huize
Historica om na te praten en eventuele informatie. Cor kijkt wat we hebben aan oorlogsmateriaal. Tjark is er
om de gasten te ontvangen met koffie/thee en wat erbij.
– 18 april: Geinloop. Veel Driemonders, dus wellicht leuk om er te staan met boekjes (of in MatchZO of op
het plein. Netty gaat Beppie vragen om er te zijn.
– 19 april: Wandeling vanuit MatchZO waar een plek is om boekjes te verkopen. Wandelaars van buiten
vinden dit vaak leuk! (Tom kijkt of hij dan voldoende hersteld is van zijn liesbreuk operatie)
– 27 april: Koningsdag/Oranjefeest. Idee Cor: serie personen vertonen op eigen scherm. Cor en Rob zoeken
personen uit. Dick zorgt voor apparatuur. Tom staat in ieder geval bij de kraam.
7. Rondvraag
– Dick: Er komt een nieuw boek over Weesperkarspel. Tom: dat doet Daan Dekker die langs komt.
– Dick: naar bijeenkomst over nieuwe Geinbrug geweest; brug komt er erg strak uit te zien, wat we niet willen.
– Rob: een HKD-banier voor buiten tijdens de Open huis dag is wellicht goed.
– Cor: moeten we nog reageren op bestemmingsplan Gemeenschaspolder? Nee, inhoud wel interessant.
– Raymond: ben nu lid geworden, maar vindt het goed als wij (dorpsraad, bewoners en HKD) gezamenlijk
alles in het belang van Driemond in de gaten houden.
Tom.

