Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 1 februari 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig:, Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Berthy Ram, Gerrie van Loo, Thijs de Groot, Toon
Bakker, Beppie Lucassen (penningm.) Netty de Vries, Alie Jonker, Beppie Verbrugge, Tom Witkamp
(secretaris).
Afwezig: Hans Buijs, Rob Jongkind, Henk Niesing, Henri Kalle, Jaap Fokker.

1. Mededelingen
- Jaap is met succes geopereerd, maar herstel duurt 3 maanden.
- Tom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor Driemond. Tom zelf bedankt
vooral Leny voor het vele werk dat zij (en anderen) in stilte moesten doen om de benoeming voor hem als
verrassing te houden. Dat is goed gelukt! Hij voelt het als een hele eer.
- Verzoek van HK Ouder-Amstel om een lezing te geven over de relatie Weesperkarspel – Duivendracht
moeten we afwijzen. Tjark: hebben we te weinig historisch materiaal om dit te doen. Tom geeft dit door.
- Tom deelt mee dat er op 2 maart a.s. in MatchZo een symposium over het Diemerbos wordt gehouden
ter gelegenheid van vijf jaar Stichting Vrienden van het Diemerbos (zie ook Dorpskrant). Tevens is Tom
bezig een boekje te maken met interviews en foto’s dat op die dag wordt uitgereikt.

2. Verslag 7 december 2017
- weij moeten een historische wandeling regelen op verzoek van de Oranjevereniging Driemond. Wij –
Berthy, Gerrie en Beppie (Verbrugge) gaan het idee van een (historische) rondleiding over beide
tuincomplexen verder uitwerken. Tom zal contact leggen met volkstuinen.
- Netty heeft 3 fotoboeken verkocht bij Hogeweij. Suggestie: boekje bij bibliotheek in Weesp leggen.

3. Gebruik huize Historica.
Hoewel het HH niet frequent gebruikt wordt, is het op dit moment onze beste optie. Werkgroepjes zouden
vaker daar bij elkaar kunnen komen. Dan wordt het ook minder vochtig, wat nadelig kan zijn voor het
bewaren van spullen en papieren. Misschien is het oude dorpshuis nog een optie?

4. Volgend boekje over Wonen.
Tom zal samen met de werkgroep Wonen (Thijs, Toon, Berthy, Jaap en aangevuld met Gerard v.d. Linden)
een boekje gaan maken. Eigen Haard is bereid mee te betalen aan de drukkosten en om assistentie te
verlenen indien nodig. Boekje moet in september klaar zijn.
Overigens er zijn nog veel boekjes over (deel 6, deel 7 en fotoboek 2). Leny verzoekt iedereen om in de
naaste omgeving te vragen of zij niet alsnog een boekje willen.

5. Wat weet je van je grootouders?
Tjark is dit keer aan de beurt om iets te vertellen.
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6. Voorbereiding ALV van april 2018
- Wij doen een oproep (15 februari) voor contributie 2018 los van de uitnodiging voor de ALV
- Op 5 maart gaan alle stukken ALV naar de leden.
- Op 5 april is dan de ALV.

7. Rondvraag en Sluiting
- Tjark nodigt iedereen uit voor een drankje na afloop want hij was 20 januari jl. jarig.
- Toon: heeft nog oude schoenenleesten, misschien is er interesse??
Leny sluit de bijeenkomst.

Volgende vergadering: 1 maart 2018 in MatchZO. Jaarvergadering op 5 april 2018.
Volgende Openhuis in Huize Historica: 10 maart 2018.
Tom Witkamp, secretaris HKD, 19 februari 2018.
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