Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 7 januari 2016 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen, Tjark Keijzer, Henri Kalle, Hans Buijs, Cor Draijer,
Henk Niesing, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Berthy Ram, Toon Bakker, Rob Jongkind, Jaap Fokker, Henk Nagel,
Gerrie van Loo en Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Alice Draijer, Jan Buurman (penningmeester), Netty de Vries, Alie Jonker, Bep Verbrugge,
1. Opening
Leny: heet iedereen welkom met de beste wensen 2016; speciaal welkom aan Gerrie van Loo die er voor ‘t eerst bij is.
2. Mededelingen
- Jan is tijdelijk afwezig. Hij heeft een terugslag van de behandeling. Vooralsnog is Leny gemachtigd om ook
financiële zaken af te handelen, dus het bestuur kijkt het even aan. Wellicht dat extra hulp wenselijk is bij het maken
van de jaarstukken voor de ALV van april. Tom zal – na zijn vakantie van 2 weken – met Jan contact opnemen om de
ledenlijstbestand over te nemen.
3. Verslag van 3 december 2015
- Dick heeft 3 van de 84 foto’s over de wandeling naar de zondagsschool opgenomen bij het artikel op de website.
- n.a.v. de zoektocht van de werkgroep Wonen, merkt Dick op dat je tegenwoordig beter eerst digitaal kan zoeken,
bijv. via de website en vervolgens eventueel fysiek langs kunt gaan bij instanties. Vroeger was andersom handiger, nu
niet meer. Hij wil daar graag in een workshop nader uitleg over geven (zie ook punt 6). Thijs merkt op dat je eigenlijk
die zoekdeskundigheid verwacht bij instanties.
- Leny vraagt Dick om ook een workshop te geven voor het bestuur, om de continuïteit van de HKD digitaal te borgen.
- We hebben nog veel meer materiaal in ons bezit, dan de collectie De Wildt. Handig om ook de spullen te
fotograferen, zodat dit digitaal gearchiveerd kan worden.
4. Boekje (deel 5) Buitenplaatsen
Tjark heeft extra boekjes gebracht naar fa. Bleijenberg. Het verkochte aantal weten we nog niet.
5. reconstructie N236 Kruispunt
Dick geeft vooral voor de kernleden uitvoerig uitleg over de reconstructie van het Driemondse kruispunt met de N236.
Uiteindelijk 2 zware punten: de fietsveiligheid/logica van routes en het historisch aanzicht van de Geinbrug. Met hulp
van de Welstandscommissie Amsterdam is een eerder ontwerp afgeschoten. Nu gaat men opnieuw ontwerpen,
uitgaande van de bestaande situatie en met aandacht voor fietsveiligheid.
6. Open middagen in Huize Historica
Dick geeft aan dat hij 2 mogelijkheden wil uitproberen (met hulp van leden):
1. Geven van workshops aan leden over het digitaal zoeken naar historisch materiaal; waarbij gebruik gemaakt kan
worden van onze website. A.s. zaterdag vanaf 14.00 uur zijn de kernleden welkom om zo’n workshop te volgen.
2. Houden van huiskamersessies voor mensen die langs komen: elke keer een presentatie/lezing over een onderwerp.
Wel van tevoren aankondigen aan onze leden (Tom – na vakantie). Vol = vol-principe.
7. Nieuwsbrief december
Goede nieuwsbrief. Leny heeft deze ook aan andere Historische Kringen gezonden.
8. Collectie De Wildt
Dick: onze site is gehackt geweest! Tegen betaling van 0,5 bitcoin (200 dollar) konden we onze bestanden weer
terugkrijgen. Dick is hier uiteraard niet op in gegaan en heeft zelf dit probleem opgelost, Op verzoek van Leny heeft
hij aangifte gedaan bij de politie (document bij secretaris). Dick wil zich nu eerst bezig houden met de beveiliging van
onze site en bestanden. De collectie De Wildt is vrijwel klaar. Hij stelt voor om zelf als HKD een album te gaan
maken, bijvoorbeeld over Sluis en dan beelden met verhalen erbij.
9, 10 en 11. Voortgang Fotoboek 2, boekje over Wonen en over Middenstand.
De groepjes zijn hiermee bezig. Verder geen bijzonderheden.
12. Rondvraag en sluiting
- Tjark: in afgegraven stuk land (met stronken) achter de molen zijn auto onderdelen gevonden.
- Hans: bijeenkomst in mei valt op Hemelvaartsdag. Leny: wordt verschoven naar 12 mei.
- Cor: ik ben a.s. zaterdag niet aanwezig in Huize Historica.
- Leny: meldt mail Peter de Jong die enthousiast is over de informatie uit onze beeldbank
- Leny: meldt andere mail over het failliet gaan van de Voeder en meelfabriek aan de Gaasp.
- Tark wordt door diverse leden gecomplimenteerd over het stuk met zorgen door de eeuwen heen.
- Dick: dit jaar 1 augustus is het 50 jaar geleden dat Weesperkarspel werd opgeheven. Moeten we gedenken.

Volgende bijeenkomst kerngroep is 4 februari 2016 in MatchZO

Tom

