Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 2 november 2017 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig:, Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Henri Kalle, Gerrie van Loo, Toon Bakker, Thijs de
Groot, Netty de Vries, Jaap Fokker, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Hans Buijs, Rob Jongkind, Henk Niesing, Berthy Ram, Beppie Lucassen (penningmeester).
1. Mededelingen
- Leny: Op 17 november 2017 wordt er een dansfest gehouden in MatchZO met aansluitend eten. Alle
leden HKD zijn uitgenodigd. Tevens is dit het afscheid van AnneMarie; Tom zal namens de HKD het rode
fotoboek en deel 7 overhandigen.
- De Historische Kring Weesp bestaat 40 jaar. Namens het Bestuur gaat Leny er heen.
- De verlichte kerstwandeling is op zaterdag 16 december.
- De kerstborrel is een week later op 23 november in MatchZO.
- in WeesperNieuws stond een uitgebreid artikel of Piet en Rie die 60 jaar getrouwd zijn.
2. Verslag 5 oktober 2017
- Wij hebben boekjes gegeven voor de soos bingo van 10 november.
- Het gaat iets beter met Beppie Verbrugge.
3. Fotoboek; stand van zaken.
Er zijn nog veel fotoboeken in voorraad. Boekhandel Weesp neemt niet meer af (failliet); ook bij Oma’s
Kast stokt de verkoop. Netty zal er een aantal bij Hogewey neerleggen.
4. Contributie 2017
Nog enkele leden (6) hebben niet betaald.
5/7. Nieuw boekje over Verenigingen deel 7 is klaar.
Leny deelt boekje 7 uit aan de kerngroepleden. Op 10 en 11 november is er in HH een expositie (met zang)
over verenigingen en kunnen HKD-leden hun deel 7 ophalen. Op Youtube staan liedjes.
6. Volgend boekje?
- over Wonen? Jaap heeft wel wat verzameld.
- over Historische panden? (zie inventarisatie v.d.Werff)
- over De Goede Woning die bijna 100 jaar bestaat?
- over Oranjevereniging die 50 jaar bestaat; eventueel samen met de Oranjevereniging maken.
Tom zal Marco Schuhmacher uitnodigen voor de eerstvolgende HKD bijeenkomst.
We moeten (in januari) uitzoeken of er ergens subsidie te krijgen is om de boekjes te maken.
8. Rondvraag en Sluiting
Toon: in 1e huis Bletzstraat zit een gedenksteen van december 1922
Thijs: heb nog wandelboekjes liggen voor expositie.
Volgende vergadering: 7 december in MatchZO.
Volgende Openhuis in Huize Historica: 9 december.
Tom Witkamp, secretaris HKD, 21 november 2017.
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