
 

 
Historische Kring Driemond” 

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

1. Mededelingen 

- Toon: ik ben al weer wat opgeknapt na onderzoek in ziekenhuis. 
- Leny: zusterverenigingen uit de regio zullen onderling elkaars informatie toesturen. Het bestuur zal 
bepalen wat zij doorstuurt naar de kerngroep. 
- Beppie: Marco gesproken van de Oranjevereniging; zij gaan een boekje over 30 jaar feest pas volgend jaar 
uitgeven. 
- Leny: verzoek om kennismaking van Stichting Museum om de hoek. 
- Leny (en Tjark) zijn naar de herdenking van de februari staking in Weesp geweest. 
- Tom: verzoek van schoolhoofd Monique Gentenaar of mensen binnen de HKD die de oorlog hebben 
meegemaakt, daar (in april/mei) iets over willen vertellen op school; of als er spullen uit de oorlog getoond 
kunnen worden aan de leerlingen. Tom zal Toon en Henk hierover benaderen. 
 
1a. stand van zaken Dorpsraad: 
Hele dorp heeft een flyer ontvangen met verzoek om op 20 maart ook voor de Dorpsraad te gaan stemmen. 
De 700 handtekeningen zijn juridisch niet zoveel waard (meer een emotionele uiting). Vandaar de officiële 
stembus in het dorpsraadkantoor. Wel is er een nieuw bestuur in de maak. 
Tom heeft een werkgroep gestart om de dorpsraad te behouden voor Driemond. Diverse acties worden 
voorbereid. 
 
2. Verslag 7 februari 2019 
Wordt zonder commentaar vastgesteld. 
 

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. Binnenkort is er een gesprek tussen 
Eigen Haard en Dorpsraad. 
 
4. ALV van 4 april 2019 
- Verzoek contributie te betalen was 15 februari per mail; ALV-stukken zijn begin maart verzonden naar de 
leden. De financiële stukken staan 2 weken van te voren op de website en zijn een half uur voor aanvang 
vergadering ter inzage op papier. De kascommissie Jan Kuijl en Ton de Vries gingen akkoord. 
- Beppie: 80 % van de leden heeft de contributie 2019 al overgemaakt. 
Tom neemt contact op met Dick wat er geregeld moet worden voor zijn lezing en geeft aan MatchZO door 
dat er wat meer leden kunnen komen. 
 

5. Boekje 2019 over Waterleiding in Weesperkarspel 
Jaap en Henri hebben concept in grote lijnen gereed. Henri heeft nog knipsels en foto’s. De Waterleiding zou 
wellicht drukkosten willen sponsoren??? 
Jaap moet nog contact opnemen met Waterleiding. Hij zal naar Leny rapporteren als hij vastloopt.  
 



 

6. Wat weet u van uw grootouders? 
- Henri vertelt een en ander over vroeger. 
 

7. Rondvraag en Sluiting 
- Toon, geeft alvast een rondje ter ere van zijn verjaardag, die hij zaterdag met de hele familie gaat vieren in 
Hogewey. 
- Beppie: n.a.v. aanmelding Jan de Bie om lid te worden. We moeten duidelijk maken dat je wel lid kan 
worden/zijn, maar dat je niets moet! 

 

Maandag 18 maart 2019 tussen 10.00 – 12.00 uur in de Bletzstraat 74; zaterdag 13 maart tussen 14.00 – 
16.00 uur Open huis. 
Volgende HKD-vergadering (ALV!): donderdag 4 april 2019 om 20.00 uur in MatchZO. 21.00 uur Lezing 
Dick. 
 

Tom Witkamp, secretaris HKD,  17 maart 2019. 


