Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 6 september 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Tom Witkamp (plv. voorzitter/secretaris), Beppie Lucassen (penningmeester), Rob Jongkind, Gerrie van
Loo, Toon Bakker, Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Berthy Ram, Alie Jonker en Jaap Fokker.
Afwezig met bericht: Bertus Lekkerkerk, Thijs de Groot, Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Henk Niesing en Beppie
Verbruggen.

1-a. Opening/Mededelingen
- Leny en Tjark zijn op vakantie. Tom is nu even voorzitter en Jaap doet het verslag.
- Toon heeft onlangs een heftig fietsongeval gehad. Hij doet zijn verhaal. Hij is er goed vanaf gekomen.
- Monumentendag (8/9 september); lezing door Dick van Gaalen in De Bazel (boekjes zijn uitgedeeld). Leny
heeft aan Dick gevraagd om de lezing een keer voor de leden van de HKD te houden. De molen aan de
Stammerdijk is ook open om bezocht te worden.
- Vriendendag 9 september in Landlust vanaf 10.30 uur (Tom deelt folders uit tijdens onze bijeenkomst).
- Uitnodiging: 50 jaar Oud Aalsmeer en 40 jaar Historische Tuin: 28 september Gemeentehuis Aalsmeer.
- Annie Frank heeft school foto’s uit 1954 van de Openbare Lagere School Geinbrug aan de HKD
geschonken. Alie heeft Annie namens de HKD hiervoor hartelijk bedankt.
1-b. Verslag 2 augustus 2018
- tekstueel: akkoord; inhoudelijk: geen opmerkingen
Met dank aan de verslaglegger Tom.
2. Verhuizing naar de Bletzstraat 74
- Opzeggen overeenkomst met Henk Niesing;
- Spullen verhuizen (in overleg met Henk) op zaterdag 15 september. Om 10.00 uur verzamelen (Henri,
Beppie, Tom, Gerard en Jaap) aan de Stammerdijk. Beppie is de verhuis-coördinator, zij gaat proberen om
bij haar voormalige werkgever langs om kasten te regelen. Op donderdag 20 september om 10.00 uur
worden de dozen in de Bletzstraat uitgepakt;
- Internet aansluiting regelen.
3. Boekje WONEN IN DRIEMOND (presentatie concept)
Tom geeft een presentatie van het concept boekje. De aanwezige leden zijn enthousiast over het resultaat
dat de werkgroep heeft behaald.
4. Financiën / Contributie 2018
Alle contributie (behoudens twee, welke niet meer inbaar zijn) is nu binnen en het jaar 2018 kan hierdoor
afgesloten worden.
5. Rondvraag en Sluiting
Jaap vraagt om op het volgende overleg in oktober het volgende boekje genaamd “Waterleiding
Weesperkarspel” (2019) op de agenda te zetten.
Gerrie gaat naar Primera in Weesp om te vragen of zij nog boekjes nodig hebben om te verkopen. Tevens
zal zij de nieuwe boekhandel in de Slijkstraat te Weesp benaderen om onze boekjes te willen verkopen.
Hans gaat bij Wagenaar Weesp langs of zij nog boekjes kunnen gebruiken om te verkopen.
Tom sluit de bijeenkomst om 9.45 uur.
Volgende vergadering: donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur in MatchZO.
Jaap Fokker, HKD, 13 september 2018.

