
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 3 december 2015 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Beppie Lucassen, Alie Jonker, Bep 
Verbrugge, Tjark Keijzer, Henri Kalle, Hans Buijs, Cor Draijer, Toon Bakker, Rob Jongkind en Tom Witkamp 
(secretaris).
Afwezig met bericht:  Alice Draijer, Henk Niesing, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Netty de Vries, Berthy Ram, 

1. Opening
Leny: heet iedereen welkom; speciaal de 3 nieuwe kerngroepleden: Alie Jonker, Bep Verbrugge en Jaap Fokker.
Jaap is net lid geworden; hij is zelf geboren aan bij de Gaaspfabriek. Hij heeft een Eerste Steen van die fabriek, die hij 
graag schenkt aan de HKD. Hij zal hem zaterdag 12 december meenemen naar Huize Historica.

2. Mededelingen 
– Uitnodiging om mee te lopen met de Kerstwandeling zaterdag 19 december. Jan zal het bord met Huize Historica 
verlichten, want daar komen de mensen langs.
– uitnodiging Walking Diner (idee dorpsraad als alternatief voor nieuwjaarsreceptie) op 8 januari: geen animo.
– mail van Jaap Fokker over eerste steen (zie hiervoor). 

3. Verslag van 5 november 2015 
Leny neemt de gelegenheid om Jan alsnog te bedanken (met cadeautje) voor zijn geslaagde wandeling/boottocht naar 
de zondagsschool. Wellicht wordt deze in het voorjaar herhaald! Er schijnen 84 foto's te zijn van dit evenement 
(Dick?).

4. Boekje (deel 5) Buitenplaatsen
Leuk boekje met complimenten aan de makers: Cor, Hans en Rob. Jan verwacht dat deze maand de verkoop nog zal 
aantrekken. Overigens deel 4 Jac. Salomons over Weesperkarspel is ook bij Jan verkrijgbaar.

5. reconstructie N236 Kruispunt
Omdat Dick ziek is, wordt dit punt doorgeschoven naar een volgende keer.

6. Open middagen Huize Historica
Dick  heeft 3 ideeën ingediend voor uitleg/lezing tijdens de open middagen over gebruik maken van de mogelijkheden
die er nu op de website en in de beeldbanken zijn. Cor vult aan dat het een goed idee is voor andere kerngroepleden 
(later ook andere leden) om kennis te maken met de mogelijkheden die er zijn; dan wordt je vanzelf enthousiast.
Leny zal Dick vragen om – 2e zaterdag in januari – zo'n uitleg voor te bereiden voor de kerngroepleden.

7. Nieuwsbrief december 
Behalve een kerst/nieuwjaarsgroet, is wellicht het melden van de collectie De Wildt een item. Afspraak was dat 
kerngroepleden onderwerpen of teksten zouden aanleveren bij Tom. Dat kan tot uiterlijk 20 december.

Voor wat betreft de publicatie van het volgende boekje (deel 6) wordt afgesproken dat eind augustus de tekst bij Leny 
wordt aangeleverd. Jan pleit voor het opnemen van 2 onderwerpen in één boekje; dat maakt een boekje interessanter.
Dat hangt overigens wel samen met de hoeveelheid informatie over een onderwerp.

8. Collectie De Wildt
Leny bedankt Henri, Tom en Dick extra voor de noeste arbeid om de collectie te digitaliseren. Leny leest het 
persbericht voor dat Dick heeft gemaakt. Met de complimenten van de groep! Leny zal zorgen voor een fotomomentje
van overdracht USB-stick aan Henk Nagel.
Henri merkt op dat wijzelf naast de dia's uit deze collectie ook veel en soms betere foto's hebben. Cor vult aan dat in 
het nationaal archief nog veel foto's te vinden zijn over Weesperkarspel.

9. Fotoboek 2 (Cor, Rob).
Cor meldt dat er voldoende foto's zijn voor fotoboek 2, met kleine teksten erbij, maar we zijn nog bezig. Jan merkt op 
dat dit fotoboek het grote geld moet binnenbrengen om andere HKD-kosten te dekken. Afgesproken wordt dat uiterlijk
1 augustus 2016 de foto's met teksten bij Leny worden aangeleverd.



10. Boekje over Wonen (Jan, Thijs, Berthy en Beppie)
Streefdatum blijft november 2016! Jan stuit op probleem dat nergens een archief is van Weesperkarspel vóór 1910! 
Cor merkt op dat hij bij speurtocht naar Stammerdijk wel op vroegere gegevens is gestuit. Tip van Tjark: via 
Rijksdienst monumentenzorg (o.a. Huis bakker Smit) wellicht gegevens te vinden zijn.

11. Boekje over Winkels (Netty, Berthy, Leny, Beppie)
Henri krijgt de USB-stick terug. Groepje bijeen geweest. Leny en Tjark hebben interview gehad met Klarie Smit (van 
bakker Smit) met veel leuke verhalen en hebben mooie foto's gezien. Ook het gedicht van Millenaar is interessant.

12. Rondvraag en sluiting
Jaap vond de bijeenkomst erg interessant en wil meer doen binnen de HKD.

Tjark deelt nog mee dat de dorpsraad afgelopen week 1 dag in Huize Historica heeft gezeten voor brainstormsessie.

13. Sluiting
Leny bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst. 

Attentie: volgende HKD bijeenkomst 7 januari in MatchZO

verslag: Tom.


