Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 5 april 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Rob Jongkind, Berthy Ram, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty
de Vries, Henri Kalle, Henk Niesing, Joop de Vries, Bertus Lekkerkerker, Jaap Fokker, Ton de Vries, Jan Kuijl, J.H. de
Vries, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Thijs de Groot, Gerrie van Loo, Beppie Lucassen (penningmeester).

1. Mededelingen
- Leny bedankt Jaap Fokker voor zijn inzichtelijke lezing over het “Varkensbuurtje”, ondersteund met foto’s
die Tom presenteerde op TV-scherm. Leuk ook omdat diverse aanwezigen daar hebben gewoond.
- Leny: Hans en Gerrie hebben elk 10 fotoboeken te koop gelegd (Wagenaar en Primera) Zelf heeft zij die
bij het Gemeentearchief gebracht (leuk ook om te bezoeken!!!)
- Leny: mailverzoek van Aja Otten om informatie over fabriek Otten en familie. We zullen verwijzen naar de
Beeldbank, naar het bestaan van mevr. Otten-De Graaf. Henk wil eventueel foto’s die hij heeft met haar
delen. Tom zal dit antwoorden met cc. naar Henk, zodat er direct mailcontact kan zijn.
- Tom: boekje over Diemerbos is bij hem verkrijgbaar voor € 5 (is sponsoring Vrienden van het Diemerbos)
2. Verslag 1 maart 2017
- geen opmerkingen, met dank aan notulist.
3. Contributie 2018.
Voortaan zullen we eerder het contributie verzoek (in februari/maart) doen want dat werkt beter.
4. Wandeling rond koningsdag
Berthy: nog geen reactie gehad van Oranjevereniging. De vraag is zelfs of het feest doorgaat, of de
bestrating op tijd klaar is. Gerrie en Beppie (Verbrugge) gaan de wandeling naar de volkstuinen
voorbereiden.
5. 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). De eerste interviews zijn
gehouden en er wordt al aardig wat informatie boven tafel gehaald. Jaap geeft een aantal mappen aan
Tom voor de werkgroep. Tom heeft ook een aantal dia’s van Toon Bakker gedigitaliseerd.
6. Vakantie
Leny en Tjark zijn vanaf 7 april 2 maanden naar Portugal en zijn terug voor de bijeenkomst in juni.
Wie is er op 14 april in HH??? Berthy, Henri en Tom.
7. Rondvraag en Sluiting
Langerlust gaat sluiten.
Volgende vergadering: 5 april 2018 in MatchZO. Jaarvergadering op 3 mei 2018.
Volgende Openhuis in Huize Historica: 14 april 2018.
Tom Witkamp, secretaris HKD, 9 april 2018.

