Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 3 januari 2019 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen
(penningmeester), Toon Bakker, Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Thijs de Groot, Berthy Ram en Ubald Seveke.
Afwezig met bericht: Gerrie van Loo, Henk Niesing en Jaap Fokker.

1. Mededelingen
- Verzoek van Marianne De Langen om informatie over smederij naast café Geinzicht. Tom heeft verwezen
naar de beeldbank.
- Henri merkt op dat hij nog een oud mes in zijn bezit heeft; hij zal dat de volgende keer meenemen.
- Eigen Haard heeft een voorstel gedaan naar dorpsraad over gebruik Bletzstraat 74; maar het bestuur van
de dorpsraad heeft nog niet gereageerd. Dit komt vanwege de vacaturestelling van de voorzitter. Ubald
merkt op dat hij serieuze interesse heeft om dorpsraadwerk te doen om zich op deze manier meer
verbonden te gaan voelen met Driemond, waar hij nu een paar maanden woont. Tom zal hem
introduceren bij Klaas Rozendaal.
- Tom is met vakantie van 8 t/m 22 januari; Leny is tussen 18 en 25 januari weg. Beppie neemt waar
namens het bestuur.
- Het Bestuur zal voortaan onze nieuwsbrieven en boekjes ook naar zusterverenigingen in de directe regio
sturen met het verzoek om niet als lid opgenomen te worden.
2. Verslag 6 december 2018
- Kerstwandeling 2018 was knus en gezellig; 50 deelnemers dit jaar; sommigen erg leuk “verlicht”. Maar
datum viel samen met Bingo in café Tante Bep en met zangkorenfestival in Weesp. Misschien op een
vrijdagavond houden? En meer bekendheid via scholen regelen via de moeders. Gelukkig leuk genoeg om
volgend jaar door te gaan.
- Misverstand rond ALV 4 april a.s.: Tom treedt nog niet af, pas in 2021.
3. Gang van zaken Bletzstraat 74
- Voorstel Eigen Haard aan Dorpsraad: Tot 31 juli 2019 gratis in bruikleen. Nutsaansluitingen per 1 januari
2019 op naam Dorpsraad. Nog geen reactie van Dorpsraad ontvangen.
- Maandagochtenden 10.00-12.00 op zich goed bezocht met wisselend groepje. Ubald komt ook een keer
kijken.
- Zaterdag Open huis dag mager bezocht!
4. ALV van 4 april 2019
- Stukken worden begin februari verzonden naar de leden.
- kascommissie bestaat uit Jan Kuijl en Ton de Vries.
- inventarisatie boekjesvoorraad: FOTOBOEK 1 (1 ex); FOTOBOEK 2 (555 ex); Boekjes: deel 1 (6 ex), deel 2
(10 ex); deel 3 (7 ex); deel 4 (12 ex); deel 5 (11 ex); deel 6 (147 ex);
deel 7 (160 ex) en deel 8 (91 ex).
- Leny zal Dick van Gaalen vragen of hij zijn lezing wil geven tijdens de ALV.
5. Boekje 2019 over Waterleiding in Weesperkarspel
A.s. maandag komt de werkgroep bijeen. Berthy meldt dat er nog informatie is gevonden over
Waterleiding tussen de papieren.

6. Wat weet u van uw grootouders?
- Henri vertelt over vroeger toen hij woonde in één van de drie huisjes die stonden op de plek waar nu
Henk Niesing woont.
7. Rondvraag en Sluiting
- Ubald Seveke wil graag toegang tot de site van HKD. Tom zal dit melden bij Dick van Gaalen.
- Hans Buijs en Henri Kalle hebben de nieuwsbrief 9 van Tjark niet ontvangen. Tom checkt hun mailadres.
- Beppie is gastvrouw voor Senioren ABN-AMRO en heeft Dick van Gaalen gevraagd om zijn lezing te geven
op 30 januari voor die club.
Maandag 7 januari 2019 tussen 10.00 – 12.00 uur in de Bletzstraat 74; zaterdag 13 januari tussen 14.00 –
16.00 uur Open huis.
Volgende HKD-vergadering: donderdag 7 februari 2019 om 20.00 uur in MatchZO.
Tom Witkamp, secretaries HKD, 6 januari 2019.

