Verslag bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” van 7 april 2016 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester), Cor Draijer, Tjark Keijzer, Rob
Jongkind, Berthy Ram, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de Vries, Henri Kalle, Jaap Fokker, Gerrie van Loo, Herman de
Vries, Joop de Vries, Willem Griffioen, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Alice Draijer, Henk Niesing, Thijs de Groot, Dick van Gaalen.
1. Opening
(Bijeenkomst na de ALV.) Leny heet iedereen (opnieuw) welkom. Alice, Dick, Thijs en Henk zijn afwezig.
2. Mededelingen
- Jan Buurman is 29 maart 2016 overleden. Na een mooie dienst in de kerk te Weesp, is Jan onder grote
belangstelling op de begraafplaats in Driemond begraven. Cor Draijer meldt dat mevrouw Alberts (net 1 jaar lid) ook
is overleden.
3. Verslag van 3 maart 2016
- Berthy meldt dat zij afwezig was met kennisgeving.
- N.a.v. het verslag merkt Cor op dat wij slecht contact hebben met onze leden. Hij pleit voor tenminste 4 speciale
avonden voor de leden waar we onderwerpen laten zien; bijvoorbeeld uit de collectie De Wildt. Het bestuur heeft
hier ook over nagedacht en komt met een voorstel dat aansluit op het voorstel van Cor. (zie punt 4).
- Leny en Tjark gaan voor 2,5 maand op vakantie. Tom blijft voor bestuurstaken het aanspreekpunt. Beppie heeft het
de komende maanden nog druk met werk. Zij stopt in augustus en gaat dan met pensioen. Dan neemt ze pas echt
deel aan het bestuur.
4. Komende 2 bijeenkomsten
Gezien de opmerking van Cor en de mededeling van Leny, komt Tom met het voorstel:
a. om de eerstvolgende vergadering (op 12 mei!) alle aandacht te geven aan het fotoboek 2 in wording. Rob en Cor
zullen de foto’s laten zien en de teksten toelichten die zij hebben gemaakt. Dick zal gevraagd worden de nodige
visuele ondersteuning te regelen. Vooralsnog alleen voor de kerngroepleden.
b. De daarop volgende bijeenkomsten 2 juni en 7 juli staan in het teken van de collectie De Wildt. Een aantal beelden
met teksten zal worden getoond. Uitnodiging in de dorpskrant door Tom. Dick zal gevraagd worden een selectie te
maken voor presentatie. Toon: sommige onderschriften kloppen niet!
Ook de wandeling/boottocht naar de Zondagsschool aan het Gein zal herhaald worden, ter ere van Jan Buurman!
5. Huize Historica
Bij afwezigheid van Tjark krijgt Tom de 3e sleutel van Huize Historica. Ook Cor en Berthy hebben een sleutel.
Twee invalshoeken voor open dag: mensenkomen daar voor de gezelligheid (en dat mag), maar het is ook de
bedoeling dat daar gewerkt wordt aan de Historie van Weesperkarspel, of bijv. het zoeken naar voorouders. Het
bericht van de secretaris aan alle leden gelijk met de uitnodiging ALV, dat geïnteresseerde mensen zich bij Cor
konden melden voor hulp bij het zoeken naar voorouders, is wat ongelukkig geformuleerd; niemand heeft zich
aangemeld.
6. Collectie De Wildt
- De visitekaartjes met verwijzing naar de collectie De Wildt zullen aan de familie worden overhandigd, gekoppeld
aan een presentatie door Dick (zodra hij terug is wordt de afspraak gemaakt).
- zie ook punt 4b.
7. Werkgroep Middenstand (voor het eten en drinken)
De voortgang loopt, gesprekken met Henri, Toon en Cor worden gepland; graag nog wat mooie foto’s!!
8. Rondvraag/sluiting
- Beppie: voortaan iets sturen namens HKD bij overlijden leden.
- Berthy en Gerrie willen meedoen met verkoop boekjes tijdens brandweerdag 28 mei. Tom geeft dit door.
Volgende bijeenkomst kerngroep is 12 mei in MatchZO (fotoboek 2). Op 2 juni en 7 juli: Collectie De Wildt.
Tom.

