“Verslag” bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” van 1 september 2016 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Henri Kalle, Henk Niesing, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de
Vries, Berthy Ram, Gerrie van Loo,Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Beppie Lucassen (penningmeester), Rob Jongkind, Thijs de Groot, Jaap Fokker, Dick van Gaalen.
1. Opening
Beppie, Thijs, Rob, Jaap en Dick zijn verhinderd. Cor en Alice komen niet meer.
2. Mededelingen
- Leny deelt als aardigheidje kaartjes uit met daarop de plaatsen waar bekende Amsterdammers zijn begraven.
- Uitnodiging voor regionale bijeenkomst op 1 oktober te Wilnis. Leny, Beppie en Tjark gaan er heen.
- Leny heeft 2 toegangskaarten voor de 50+ beurs voor liefhebbers.
- N.a.v. de melding dat Cor (en Alice) niet meer naar de bijeenkomsten komen, doet het bestuur het voorstel om beide
leden tot ere-lid HKD te benoemen omdat zij zoveel voor de HKD hebben gedaan (en nog willen doen). Dat kan
officieel pas tijdens de ALV in april 2017, maar Leny wil dit wel alvast meedelen aan Cor en Alice. Goed voorstel.
- Leny en Tjark zijn tot half september afwezig; Tom is van 3 oktober t/m 17 oktober afwezig.
- Hans meldt dat hij een interessante rondleiding heeft gehad rond de kruitfabriek bij Muiden.
- Netty heeft historische documenten voor in het HKD-huis: foto parlevinken op het kanaal; diploma uit 1955; gymoorkonde 1985/1986; boek met absentielijsten Openbare school Provinciale weg. Dit wordt in dank aanvaard.
- Tom meldt ontvangst Nieuwsblad Ouder Amstel; Henk, Hans en Berthy willen dit graag lezen.
- Tjark kan toch bij bijeenkomst over monumenten Driemond gaan (in oktober?); dus geen vervanger nodig.
3. Vorige bijeenkomst (2 juni) over collectie De Wildt
Geen opmerkingen. Bestuur komt nog met voorzet lezingenprogramma.
4. Verkoop boekjes
Verkoop loopt goed. Op deel 5 na is alles verkocht. Wellicht volgend deel iets meer exemplaren?
5. Open middag in Huize Historica
Kernleden worden (als eerste) gevraagd om 4 foto’s uit het archief te kiezen, met toelichting waarom zij die zo leuk
vinden. Dat materiaal wordt gebruikt voor een avond georganiseerd voor leden. Later zullen we leden vragen om 4
foto’s te presenteren.
Wandeling langs Gein zal plaatsvinden in mei 2017. Gezocht wordt naar kenners van de huizen/boerderijen langs het
eerste stuk van het Gein (Klaas Samplonius, fam. V.d.Bosch, Jo Kreuger???) om dit mee voor te bereiden.
6. Trekker fotobestand HKD
Omdat deze niet spontaan uit de huidige groep wordt gevonden (sommige leden willen wel meehelpen), zal Leny een
oproep doen in de dorpskrant/ via de website voor een beheerder fotoarchief HKD.
7. Volgend boekje over Middenstand (eten en drinken)
Concept tekst en foto’s zijn gereed; Tom zal de lay-out doen. Leny heeft gesprek gehad met George Millenaar.
Voorstel is om 400 exemplaren te laten drukken.
8. Mogelijk volgend boekje
Onderwerp was Wonen. Misschien is het raadzaam te wachten op uitkomst monumenten onderzoek door Jouke
v.d.Werf. Toon Bakker merkt op dat hij veel archiefmateriaal van De Goede Woning heeft bewaard dat wellicht ook
interessant is voor een boekje over wonen.
9. Rondvraag
- Tjark: bezig met plattegrond waarop alle middenstanders staan (graag checken met kenners uit Driemond)
- Henk: zoekt munten in het Zwanegat; wellicht leuk onderwerp voor een lezing!
- Tom: noteer vast: zaterdag 17 december Kerstwandeling langs verlichte Gaaspermolen, met kerstborrel.
10. Sluiting: Leny sluit de bijeenkomst.
Volgende open huis: zaterdag 10 september – 14.00 uur in Huize Historica (Tom is er)
Volgende HKD bijeenkomst: donderdag 6 oktober – 19.30 uur in MatchZO

Tom.

