Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 7 februari 2019 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen
(penningmeester), Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Thijs de Groot, Berthy Ram, Henk Niesing en Jaap Fokker.
Afwezig met bericht: Gerrie van Loo, Toon Bakker, Ubald Seveke en Bertus Lekkerkerker.

1. Mededelingen
- Frank Bezoet de Bie (HKD-lid) is overleden.
- Anita de Vries komt melden dat Toon Bakker vanmiddag is opgenomen in ziekenhuis.
- Dick van Gaalen zal direct na de ALV op 4 april een lezing geven over waterverbindingen.
- Henri laat het mes zien, een militaire dolk (Belgisch) uit 1870, gevonden in het zandlichaam bij de bouw
van de Hoge brug. Gekregen van zijn grootvader.
- Mevrouw Van Schaik heeft ons een bijbeltje uit 1941 geschonken.
2. Verslag 3 januari 2019
- Cees Pfeifer voorzitter HK Weesp kwam langs voor informatie over Sluis; zijn vader heeft er gewerkt. Hij wil
t.z.t. ook een lezing geven.
- Leny: zusterverenigingen uit de regio zullen onderling elkaars informatie toesturen.
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 goed bezocht; Zaterdag Open huis dag mager bezocht!
- Tom meldt dat hij een werkgroep heeft gestart om de dorpsraad te behouden voor Driemond. Diverse
acties worden voorbereid.
4. ALV van 4 april 2019
- Verzoek contributie te betalen gaat 15 februari per mail; ALV-stukken worden 1 maart verzonden naar de
leden.
- kascommissie Jan Kuijl en Ton de Vries komt volgende week bijeen bij Beppie.
5. Boekje 2019 over Waterleiding in Weesperkarspel
Jaap en Henri hebben concept in grote lijnen gereed. De Waterleiding zou wellicht drukkosten willen
sponsoren??? A.s. maandag komt de werkgroep weer bijeen.
6. Wat weet u van uw grootouders?
- Rob vertelt een en ander over vroeger.
7. Rondvraag en Sluiting
- Tjark: Gaaspermolen stond in de rouwstand; voor wie????
- Henk: Otto Veen heeft weer mooie foto’s van vroeger (op facebook)
- Rob, geeft een rondje ter ere van zijn verjaardag.
Maandag 18 februari 2019 tussen 10.00 – 12.00 uur in de Bletzstraat 74; zaterdag 13 februari tussen 14.00
– 16.00 uur Open huis.
Volgende HKD-vergadering: donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in MatchZO.
Tom Witkamp, secretaris HKD, 14 februari 2019.

