VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” VAN 2 – 2 – 2017
AANWEZIG: Leny Schuitemaker, Beppie Lucassen, Netty de Vries, Hans Buijs,
Theodoor……………, Henry Kalle, Henk Niessing, Rob Jongkind, Jaap Fokker, Toon Bakker,
Gerrie van Loo, Dick van Gaalen, Thijs de Groot, Tjark Keijzer (not).
AFWEZIG(met bericht): Tom Witkamp, Berthy Ram.
2. MEDEDELINGEN:


Beppie doet verslag van bezoek op uitnodiging aan zustervereniging DE
PROOSDIJLANDEN (Mijdrecht, Uithoorn, Vinkenveen): t.g.v. opening nieuwe
oudheidskamer. 5 boekjes deel 6 overhandigd o.a. aan de burgemeester. Contact met
de mensen van Diemen. Zij willen graag samenwerken b.v. bij overlappende
interesses als de Lange Stammerdijk. Zijn uitgenodigd voor een bezoek aan het HH en
wij zijn ook welkom bij hen.



Jolanda van Klaveren van Geinburgia heeft ons een groter computerscherm
geschonken voor in Huize Historica



Beppie heeft de eerstesteenlegging van de Kern bijgewoond. (16 sociale woningbouw
en 9 vrijesector woningen). Gesproken met Monique – directeur van de Jan
Woudsmaschool – over samenwerking tussen HKD en de school wat betreft de
geschiedenis van Driemond. Monique is daar enthousiast over
Bezoek bestuurscommissie ZO (24 jan. Jl): Leny krijgt na de pauze gelegenheid
boekjes deel 6 aan hen uit te reiken.
Jaap is met pensioen en daardoor meer inzetbaar. Hij is ook vrijwilliger bij het van
Eesterenmuseum in Slotermeer – wellicht leuk om dat met de HKD te bezoeken.




3. VERSLAG 5 JANUARI 2017
De nieuwe printer is gebruiksklaar maar past niet in de metalen kast en is daarom uit
veiligheidsoverweging opgeborgen. De open dag verliep heel rustig. Een dame heeft
materiaal gebracht en dat ligt op de tafel. Henk gaat boekjes bij nieuw verkochte auto’s
cadeau doen.
4. WERKGROEP WONEN
Beppie kijkt of zij nog materiaal van Jan Buurman heeft over dit onderwerp. Dick stelt voor
om te zoeken naar smeuïge verhalen rond de woningen (bouw) in het dorp en minder
aandacht aan de (technische) bouwgeschiedenis te schenken.
5. WERKGROEP VERENIGINGEN
LOOPT: bedoeling dat het boekje in november verschijnt

7. FOTOBOEK
Alom lof voor Rob over het fotoboek. Er wordt gestemd over de titel, een ruime
meerderheid van de aanwezigen kiest de titel die Rob voorstelt: FOTOBOEK DRIEMOND. De
mededeling dat het om een historisch fotoboek gaat, komt op de binnenpagina. De
(eventuele) subsidie van de RABO bank wordt eind februari verwacht. Die wordt dan
vermeld in het colofon. 1000 stuks wordt het en de prijs wordt niet vermeld in het boekje.
De voorzitter geeft aan dat het boek vóór eind van de maand klaar moet zijn: eventueel
andere foto’s kunnen in het derde fotoboek. In maart moet het boek gedrukt worden dan
kunnen we het in april (p.a. bij de ALV )gaan verkopen).
8. RONDVRAAG


Dick: Door de samenstelling van de nieuwe Dorpsraad bestaat de afvaardiging
namens de verenigingen niet meer dus zit Dick er niet meer namens ons in. Het gaat
nu om werkgroepen per thema die door de Dorpsraad worden gefaciliteerd.



Hans: de stookkosten/elektra van het HH zijn een te zware belasting voor ons budget.
Vanaf december wordt een aantal maanden gekeken naar het verbruik. De
thermostaat staat op 10.



Henk zegt samen met Rob in de allerlaatste fase van het fotoboek te zitten.



Jaap heeft een deel 6 naar lid mevr. Broere in Abcoude gebracht. Zij zegt dat de naam
van haar afgebroken boerderij in het Gein op een foto van Jaap de Wildt niet klopt –
zie ook het commentaar bij de beeldbank. Mensen kunnen zelf vermelden als er
fouten in de beschrijvingen zitten.



Toon is 2 maart afwezig wegens vergadering statutenwijzing van De Goede Woning.
Ook heeft hij Alice bezocht.
De vergadering van 4 mei wordt verplaatst naar 11 mei


9. Slot

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering

