Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 1 maart 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig:, Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Gerrie van Loo, Thijs de Groot, Toon Bakker,
Beppie Lucassen (penningm.) Netty de Vries, Hans Buijs, Rob Jongkind, Henk Niesing, Henri Kalle, Tom
Witkamp (secretaris).
Afwezig: Jaap Fokker, Berthy Ram, Alie Jonker, Beppie Verbrugge,
1. Mededelingen
- Leny heeft nog geen reactie gehad van Jaap, die herstellende is van operatie (zie ook punt 4)
- Leny is bij Gemeente Archief om te vragen of ons Fotoboek 2 daar te koop mag liggen (€10 voor ons en €5
voor het Archief.
- Tom morgen 2 maart tijdens het 1e lustrumbijeenkomst van Vrienden van het Diemerbos (in MatchZO)
verschijnt een boekje over het Diemerbos (64 pag. met kleurenfoto’s). Deelnemers krijgen die gratis,
verder is het voor €5 te koop (via Tom).
2. Verslag 1 februari 2017
- geen opmerkingen, met dank aan notulist.
- Leny heeft contact met Dick gehad en hij gaf aan dat hij wel wil komen om iets te vertellen over zijn
grootouders.
3. Contributie 2018.
Beppie: heeft een mail verzonden naar alle leden met verzoek om de jaarlijkse contributie te betalen. Van
de 106 leden heeft inmiddels 58 betaald. Wij hebben dit apart van het toezenden van de stukken voor de
ALV (van 5 april a.s.) gedaan, omdat het teveel aan informatie is. Beppie hoopt dat de leden wat sneller
overmaken en dat het bestuur daar dan niet zo achtereen hoeft te zitten.
4. Stuk Varkensbuurtje van Jaap
Jaap heeft een stuk geschreven over het Varkensbuurtje (waar vroeger de Gaasp-fabriek stond).
Leny stelt voor – omdat Jaap nog herstellende is – om dit stuk op 5 april tijdens de ALV door Jaap (als dat
kan!) te laten voorlezen en toelichten. Tom zal kijken of hij foto’s van de Gaasp fabriek erbij kan leveren.
5. Wandeling rond koningsdag
Berthy, Gerrie en Beppie (Verbrugge) gaan de wandeling naar de volkstuinen voorbereiden. Tom zal op
korte termijn contact leggen met iemand van de volkstuinen.
6. Volgend boekje over Wonen.
Tom heeft samen met de nieuwe werkgroep Wonen (Thijs, Toon, Berthy, Jaap en aangevuld met Gerard
v.d. Linden) een begin gemaakt voor een boekje over Wonen in Driemond. Naast vermelding wat er zo al in
de loop der tijden is gebouwd in Driemond, komen er interviews met huurders en bestuursleden van DGW
in. We gaan op zoek naar interessante informatie (via de jaarverslagen). We zullen Eigen Haard vragen naar
foto’s van diverse panden, die zij onlangs hebben genomen. Wordt vervolgd.
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5. Wat weet je van je grootouders?
Gerrie vertelt wat over haar moeder en zussen die alleen op de boerderij woonden. Thijs vooral over zijn
Opa en het bedrijf dat hij had.
6. Voorbereiding ALV van april 2018
- Alle ALV-stukken worden uiterlijk 5 maart verzonden. De kascommissie heeft ook al gereageerd.
7. Rondvraag en Sluiting
- Gerrie is van begin april tot 19 april met vakantie.
- Henk vraagt naar verkoopresultaten van de boekjes. Niet zo goed.
Extra verkooppunt mogelijk Van Kassel bij de Zwaantjesbrug. Gerrie zal daar heen gaan met boekjes.
- Toon: Was naar verwen-dag ouderen geweest in Zuidoost (reigersbos). Bob en Connie waren er ook en
werden gefeliciteerd met hun 60 jarig huwelijk. Was erg gezellig.
Toon: heeft rondleiding gehad in de nieuwe Gaasperdammer tunnel; was erg interessant.
Beppie: Kascommissie is langs geweest; op zich in orde, maar voor de toekomst moet er wel met een
kwitantie gewerkt gaan worden i.p.v. losse briefjes.
- Wie doet open huis op 10 maart??? (Tom zal kijken, maar kan niet de hele tijd)
Leny sluit de bijeenkomst.
Toon nodigt ons uit voor een drankje ter ere van zijn 89e verjaardag.

Volgende vergadering: 5 april 2018 in MatchZO. Jaarvergadering op 5 april 2018.
Volgende Openhuis in Huize Historica: 10 maart 2018 en dan 14 april.

Tom Witkamp, secretaris HKD, 3 maart 2018.
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