Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 3 augustus 2017 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester), Tjark Keijzer, Henri Kalle,
Toon Bakker, Netty de Vries, Gerrie van Loo, Berthy Ram, Jaap Fokker, Rob Jongkind, Tom Witkamp
(secretaris).
1. Mededelingen
- Rob: notulen schaatsclub en andere foto’s digitaal naar Dick gezonden, zodat deze op de site geplaatst
kunnen worden. Moeten nog wel foto’s bij notulen en teksten bij foto’s gemaakt worden.
- Uitnodiging ontvangen voor tentoonstelling in dorpshuis Duivendrecht over gebied Ouder-Amstel
Omtrek.
- Op 23 september komen HK besturen uit de regio bijeen in Abcoude; Beppie en Tom gaan erheen.
- Ontvangen van Manfred van der Heijde (bestuurslid Gaaspermolen) boekje over Sluis vogelsoorten.
- Tjark: schouw gedaan samen met Cor en met mensen van monumentenzorg; gebouwen in Driemond van
vóór 1980 bekijken op historische waarde en indelen in klasse A,B of C. Verslag + advies wordt als bijlage
gevoegd bij het eerstvolgend bestemmingsplan (2019). Wij ontvangen t.z.t. het rapport en de
aanbevelingen.
- Tom: 8 dozen + dia viewers ontvangen uit nalatenschap mevr. Ten Brink (Herfststraat 10). Er zitten
beelden over beddenrace bij.
- Leny: heeft dia’s van Gein en Abcoude ontvangen van Yvonne Scherf.
2. Verslag 1 juni 2017
Deze bijeenkomst ging niet door. Wel hebben enkele leden in HH tijdens de open dag overleg gehad over
de monumentendagen 9 en 10 september.
3. Verkoop fotoboek 2
Loopt via Bleijenberg, boekhandel Weesp en Oma’s kast in Weesp en Henk Niessing. Ongeveer 250
exemplaren verkocht. Leny zal dit via een stukje in de Dorpskrant melden
4. Contributie 2017
Ondanks de rappel brief hebben 16 leden nog niet betaald. Het bestuur gaat deze leden benaderen.
5. Nieuw boekje over Verenigingen.
Veel verenigingen, maar weinig anekdotes per vereniging. De tekst bij de foto’s wordt beperkt. Melden in
de dorpskrant dat het boekje met een expositie wordt gepresenteerd.
6. Vakantie Bestuur en leden
Leny en Tjark zijn vanaf 18 aug. Tot 10 sept. Weg. Ook tijdens de vakantie gaan de bijeenkomsten gewoon
door.
7. Open huis 12 augustus: Beppie, Leny, Tom en Toon zullen er zijn.
8. Rondvraag
Jaap: gaat materiaal over Woningbouwvereniging en wonen (van Jan) verder uitzoeken.
Leny: genoten van leuke vaartocht in Amsterdam-West vanaf museum Van Eesteren; 65+ €12,50.
Toon: bustocht gehad door 7 provinciën, erg leuk.
9. Sluiting: door Leny om 21.30 uur

Tom Witkamp, secretaris HKD
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