
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” 2-3-2017 

AANWEZIG: Leny Schuitemaker, Beppie Lucassen, Netty de Vries, Henry Kalle, Henk Niessing, Rob Jongkind, Jaap 
Fokker, Thijs de Groot, Tom Witkamp (tot 20:30), Tjark Keijzer(not.) 
AFWEZIG (met bericht): Toon Bakker, Berthy Ram, Gerrie van Loo, HansBuijs(begrafenis Wim Sol) 

2. MEDEDELINGEN: 
- Culturele Anbi-status is toegekend v.a. 1-1-2016 , giften aan HKD aftrekbaar 
- Aanvraag subsidie Rabobank fonds wordt morgen bekend. (inmiddels is 3000 Euro 

toegezegd) 
 
3. SCHENKINGEN: 
- Boeken o.a. over Diemen  -  geschonken door Barend Verbrugge via broer Gerrit. 
- Via Berthy :Delftsblauw bord Sluis t.g.v. 40 jaar jubileum  M. van Kassel. + meelzak 

Sluis. Van mevr.Propitius-Van Kassel. 
 Jaap Fokker heeft ook zo’n meelzak van de fabriek De Gaasp en gaat die schenken. 

Leny heeft de schenkers schriftelijk bedankt.  
De nieuwe aanwinsten worden op de komende ALV tentoongesteld. 
 
4. VERSLAG BIJEENKOMST 2-2-2017 
- De titel van het nieuwe fotoboek is: FOTOBOEK DRIEMOND EN OMSTREKEN 
- Achternaam Theodoor is : SCHRAAG  
 
5. VOLGEND BOEKJE: VERENIGINGEN 
7 maart volgende bijeenkomst werkgroep. Er zijn al meer dan 35 verenigingen wat teveel is 
voor 35 blz. Het is mogelijk het boekje meer pagina’s te geven, dan wordt het wel duurder. 
Waarschijnlijk beperken tot de verenigingen die er rond 1950 waren 
 
6. FOTOBOEK: 
- Hans waarschuwen i.v.m. voorfinanciering. Rob is vanaf 24/3 tot na de ALV op 

vakantie wordt geregeld dat de boekjes bij Henk worden afgeleverd. Winkel “Oma’s 
Kastje” te Weesp wil misschien ook boekjes verkopen. Henk gaat boekjes cadeau 
doen bij elke verkochte auto. Boekhandel Weesp moet ook benaderd worden 

 
7. ALV 6 april: 
-  Cor en Alice worden op die dag erelid en Beppie maakt oorkondes. Hans blijft in de 

kascommissie. Geld mee: het fotoboek kan dan gekocht worden voor € 15,- 
 

8. 11 MAART OPEN MIDDAG HH: 
- Berthy en Jaap aanwezig en Tom zal proberen er te zijn. 
 
9. RONDVRAAG: 
-  Dames Damstra en Wever uit de Bletzstraat hebben een reclamevoorwerp van Sluis 

maar willen dat graag zelf aanbieden (Henk heeft er wel een foto van gemaakt) 
Misschien op een open middag? 

- Er komen veel foto’s van Otto Veen via Facebook tot ons. Ze blijken uit het archief 
van zijn vader afkomstig te zijn > de heer Veen wil niet bij de Historische Kring 

10. SLOT: 
- Om 21:12 sluit de voorzitter de vergadering  


