Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 7 december 2017 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig:, Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Hans Buijs, Rob Jongkind, Henk Niesing, Henri
Kalle, Toon Bakker, Beppie Lucassen (penningm.) Netty de Vries, Jaap Fokker, Tom Witkamp (secretaris).
Bij agendapunt 1a: Oranjevereniging: Marco Schuhmacher, Joyce Romberg, Tiemo Nan en Ramon Bernardt
Afwezig: Berthy Ram, Gerrie van Loo, Thijs de Groot.
1a. “Oranjeboek”
Leny heet de leden OVD welkom. Doel is om een jubileumboekje te maken voor 2019; dan wordt het
Oranjefeest 30 jaar op het plein gevierd. Via een werkgroep van OVD- en HKD-leden zal gewerkt worden
aan zo’n boek. Een fotoboek, in kleur, geen namen, wel jaartallen, met een sfeerbeeld in 2 pagina’s van elk
jaar dat het feest er was. Marco en Joyce (OVD) en Leny en Beppie (HKD) vormen de werkgroep.
Suggestie bij een presentatie: vertonen van oude video’s (bij Klaas?). Daarnaast vraagt de OVD of de HKD
volgend jaar weer een historische wandeling wil organiseren. Dat gaan we doen.
1b. Mededelingen
- Uitnodiging Walking Dinner Dorpsraad op 12 januari. Leny, Beppie en Tjark doen mee namens HKD.
Iedereen is welkom (er is gratis eten). Bestuur stelt voor €50 te doneren. Accoord.
- 16 dec. Is er de lichtjeswandeling vanuit MatchZO. Er is nog plaats in de huifkar.
- Kerstborrel is op 23 december vanaf 17.00 uur in MatchZO; iedereen is welkom.
- Bestuur stelt voor om fotoboek tijdens kerstborrel te koop aan te bieden, waarbij €10 voor ons is en €5
voor het dorpsfonds. Dit geldt ook voor de verkoop via dorpsraad (Nancy). Accoord.
2. Verslag 2 november 2017
- Gedenksteen Bletzstraat is bij nr. 18.
- Dansfeest was groot succes. Afscheidscadeau HKD voor AnneMarie als opbouwwerker (vormgever van
fotoboek 1): fotoboek 2 en boekje deel 7.
3. Stand van zaken contributie 2017.
2 leden hebben nog steeds niet betaald. Wij besluiten deze te schrappen en dus ook geen boekje deel 7 te
sturen.
4. Nieuw boekje over Verenigingen.
Verkoop via Bleijenberg loopt: 13x fotoboeken en 23x deel 7.
5. Evaluatie expositie 10/11 november
Niet veel mensen, maar met 36 personen toch leuk. Financieel: € 90 en 2 nieuwe leden. Er werd gezongen
(vrijdag 4, zaterdag 12 personen) en op de mondharmonica (Toon) gespeeld. Wel op de bel letten tijdens
het zingen!
6. Volgend boekje: over wonen
Er is al informatie verzameld over wonen, door Jan, Thijs, Berthy en Jaap; Toon weet ook veel. Tom stelt
voor om het bijna 100 jarig bestaan van De Goede Woning als uitgangspunt te nemen voor het boekje. Er
ligt veel informatie, het voortbestaan eindigt volgend jaar na een fusie met Eigen Haard. Als de HKD dat
goed vindt, wil hij dit voorleggen aan DGW voor een bijdrage. Juist omdat DGW eindigt, is het een
1

historisch punt. Accoord.
7. Wat weet je van je grootouders?
Leny stelt voor om ook eens inhoudelijk over een onderwerp te praten met elkaar. Om geschiedenis en de
beleving te delen. Af en toe een thema nemen zoals grootouders. Henri, Jaap, Beppie en Hans vertellen
wat zij weten over hun grootouders. Een leuk idee zo tussendoor de mededelingenpunten.

8. Rondvraag en Sluiting
- Jaap: zal komende maanden afwezig zijn i.v.m. een operatie. Iedereen wenst hem sterkte.
- Jaap vond het filmpje over Schoonoord erg leuk.
- Netty: wil 13 fotoboeken meenemen voor Hogeweij (verkoop); via Beppie.
- Hans: stelt voor om boekje in bibliotheek Weesp te leggen ter inzage.
- Hans vraagt of er nog contact is met HKDiemen. Niet speciaal op dit moment.
- Henk: Er is een filmpje over Sluis.
- Leny: Nieuwsbrief HKD komt in januari 2018 uit. Leny vraagt of de leden een winterfoto willen sturen.
- Leny: is bij jubileum HKWeesp geweest met Tjark. Relatief weinig mensen aanwezig.
- Leny, Tjark en Hans waren ook uitgenodigd bij feest Cor (90 jaar!) in het Lichthuis te Weesp
- Leny: spullen die wij van mensen ontvangen goed vastleggen en met een brief bedanken. Sommigen
komen er later op terug om iets op te eisen. Leny stuurt meestal een bedankbrief.
- Rob: zijn originele foto’s speeltuin al terecht (zie pag.20 deel 7 Verenigingen)? Nog niet.
- Rob: een idee omons fotoboek via bol.com aan te bieden? Moet uitgezocht worden.
- Rob: is het opmaakprogramma indesign van dorpsraad beschikbaar voor maken boeken? Zal vragen.
- Toon: fotoboek aanbieden aan burgemeester Weesp? Toon heeft eigen boek verkocht en wil nieuwe.
Tom: beroep molenaar (Gaaspermolen) is op erfgoedlijst Unesco gekomen. Leuk voor onze molenaar.
Tom: komt volgend jaar jubileumboekje over Diemerbos + lustrumbijeenkomst+ fotopresentatie van fotos
van Otto van Veen (met he gesproken).
Leny sluit de bijeenkomst.
Volgende vergadering: 4 januari 2018 in MatchZO. Jaarvergadering op 5 april 2018.
Volgende Openhuis in Huize Historica: 9 december 2017. 13 januari 2018.
Tom Witkamp, secretaris HKD, 8 december 2017.
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