
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 3 september 2015 in MatchZO te Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitenmaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Netty de Vries, Hans 

Buijs, Cor Draijer, Alice Draijer, Henk Niesing, Henri Kalle, Beppie Lucassen, Toon Bakker, Rob Jongkind, Jan 

Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met bericht: Berthy Ram. 

1. Opening 

Leny: welkom; Berthy is verhinderd. 

2. Mededelingen  

- Uitnodiging voor inspiratiebijeenkomst Driemond ontvangen om op 1 oktober mee te denken. Leny wil daar wel 

heen, maar dit valt samen met onze HKD bijeenkomst. We gaan akkoord met verschuiving HKD naar 8 oktober!  

- MatchZO heeft het moeilijk; per 1 oktober geen vaste beheerders meer; men gaat proberen om met vrijwilligers 

MatchZO draaiende te houden. 

- Jan heeft gesproken met RABO bank; het subsidiegeld wordt overgemaakt. Daarnaast heeft RABO besloten om 

kleine geldzaken niet meer in rekening te brengen. 

- Henri heeft een nieuw lid aangedragen (Piet Polderdijk). 

 

3.  

N.a.v. verslag 6 augustus 2015  

- Het verzoek van Dick dat er een archiefbeheerder moet komen betreft een digitaal archiefbeheerder. Tom zal dit 

gaan doen, na uitleg en met hulp van Dick. 

- Dick stelt voor om ook het niet digitale archief aan te pakken, zodat dit toegankelijk wordt voor iedereen. 

- Dick merkt op dat de zoekmachine Delpher (o.a. voor krantenartikelen) ook via onze website is te benaderen. 

- Tjark merkt op dat als de oude houten haan nagemaakt wordt, je geen origineel meer hebt. Jan zal hem meenemen. 

- Beppie heet nog gezocht naar de plaats van de foto van Wiard Krook (welk gemeentehuis?), maar niets gevonden. 

 

4. ‘Wandeling’ naar Zondagsschool 10 oktober 

Jan (namens werkgroepje): We bieden de ‘wandeling’ (deel boottocht) eerst alleen aan onze leden aan. Voor slecht 

lopenden (3 km) is er een mogelijkheid per boot (boot Dick, evt. boot Villa Tante Bep, of van Henk Niessing). Jan zal 

onderweg wat vertellen over de boerderijen; eventueel bezoek aan kaasboerderij. Als belangstelling groot is, 

organiseren we dit meerdere keren. Niet leden moeten eerst lid worden om mee te kunnen; eventueel extra voor niet-

leden organiseren. De oproep zal in de komende nieuwsbrief (3, zie ingelast agendapunt 7a) verschijnen.  

 

5. Collectie De Wildt 

Dick: de werkprocedure is getest; Henri, Jan en Tom zijn begonnen met het scannen van de dia’s. Ca. 450 van de 1600 

zijn gescand; deel moet nog met bijbehorende tekst in de beeldbank opgenomen worden; dat doet Dick. Dick zal 

eventueel leden instrueren hoe teksten bij beelden gevoegd kunnen worden. 

Vooralsnog hebben alleen de kerngroep leden toegang. 

6. Nieuw boekje over Buitenplaatsen. 

Cor (en Hans) hebben teksten vrijwel klaar. Leny vraagt om alvast de tekst te kunnen checken. De vraag is of er in de 

collectie De Wildt nog bruikbare foto’s van buitenplaatsen zitten. Rob verzorgd de opmaak en gang naar de drukker. 

Streven is om het boekje in oktober gereed te hebben. 

7a. Toch een nieuwsbrief (3) 

Cor had al een voorbeeld met tekst bij Leny aangeleverd. Tom heeft die niet ontvangen, maar krijgt deze ter plekke. 

Dit concept zal verder aangevuld worden; o.a. met de uitnodiging voor de komende ‘wandeling’. 

Als er ruimte is, zal een oproep gedaan worden om info over foto Stadhuis. Verzoek aan leden om eventuele 

aanvullingen vóór dinsdag a.s. aan te leveren bij Tom. Kort daarna wordt de nieuwsbrief gemaakt en verzonden. 

 

7b. Waar is iedereen mee bezig? 

- Jan (namens werkgroep Wonen): In oktober krijgen wij uitleg van een deskundige. Misschien zelf op voorhand wat 

te diep gespit (leerervaring). Leny: hebben jullie al een basis als structuur, dan weet je wat je moet zoeken. Jan: ja, 

wanneer zijn alle huizen in Driemond gebouwd; daarvoor zoeken we in kadastrale gegevens. Dick merkt op dat er in 

notariaatsarchieven en/of bij andere Historische Kringen informatie over aanpak verkregen kan worden. Cor merkt op 

dat ambtenarend best welwillend zijn en dat je geduld nodig hebt in zo’n zoekproces, maar dat maakt het wel leuk! 

 

- Cor meldt dat er iemand gegevens en foto’s had verzameld over wie er woonden in een straat. Dit n.a.v. een 50 jarig 

jubileum van een bakkerij. Dat is een leuke invalshoek en zo ontstaat een levendig beeld van een straat. 



 

- Cor: nog even over de begraafplaats. Bijna elke begraafplaats heeft een digitale inventarisatie van grafstenen en van 

degenen die er begraven liggen. Dat zouden wij ook kunnen doen voor die van Driemond en dat dan ook bijhouden . 

Volgens Dick is er al veel op dit gebied geregistreerd. 

 

8. Open huis vlag HKD 

Tom heeft net de vlag met toebehoren binnen gekregen en zet ter plekke de onderdelen in elkaar. Iedereen is tevreden 

over het resultaat. Henk neemt de vlag mee en zal zorgen voor een pijphouder in de grond. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

- Beppie vertelt dat zij nieuwe laptops krijgen op het werk en dat er 3 oude worden weggegeven. Misschien iets voor 

onze HKD? 

- Thijs heeft in de ECHO een tekst gelezen over het beeld van Van Lith, met een in zijn ogen verkeerde uitleg erbij 

(zie onze eerdere discussie over de verzetsherdenking). Tom heeft moeten wachten tot het bestuur bijeenkwam, maar 

heeft nu wel een conceptbrief bij zich die nu is goedgekeurd. Hij leest de inhoud voor aan de leden. Deze brief gaat 

zowel naar het 4 5 mei Comité, als naar de Gemeente, als naar de Dorpsraad. 

 

Leny bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst. Attentie: volgende HKD bijeenkomst 8 oktober in MatchZO 

verslag: Tom. 


