
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 6 november 2014  

in het MatchZO te Driemond 

Aanwezig:  Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen, Jan Buurman (penningmeester), Tjark 

Keijzer, Thijs de Groot, Berthy Ram, Toon Bakker, Alice en Cor Draijer, Rob Jongkind, Henk Niesing, 

Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig: Dick van Gaalen, 

 

1. Opening en Mededelingen bestuur 

– Leny opent de bijeenkomst. Tjark komt wat later.  

– Jan: RABO heeft ons een bedrag toegekend van € 1.625 (nog aftrek van BTW en schenkbelasting) ter 

versterking van ons inventaris. Met dank aan Jan en Dick voor hun inbreng. Tom zal een bedankbrief 

maken voor RABO. 

– aanvraag aan Geinloop voor een bijdrage is gedaan.  

– het nieuwe boekje deel 3 over Molens gaat € 3,50 kosten. 

– volgende ALV vergadering: besluit dat buitenleden iets extra s betalen i.v.m. Portokosten. 

 

2. Verslag 2 oktober  

Is akkoord zonder verder commentaar. 

 

ONDERWERPEN 

 

HKD-Lezingen 17 (middag) en 23 (avond) oktober jl. 

Beide waren een leuk succes; het leek wel een reünie. In totaal zijn 80 mensen geweest. Avond iets drukker 

bezocht. 9 mensen hebben toegang betaald. Enkele nieuwe leden. Leny bedankt vooral Cor en Alice voor 

hun bijdragen aan dit succes. 

Jan vraagt alle kernleden om nog eens bij kennissen, buren of familie rond te vragen of zij geen lid willen 

worden. We zitten nu op 76, de 100 moet haalbaar zijn voor HK Driemond. 

Volgend jaar houden we voor de leden een historische wandeling, met bezoek aan de molen. 

 

Boekje Deel 3 Molens in Weesperkarspel. 

Leny reikt officieel aan Toon (en later aan Tjark) de eerste boekjes uit die vers van de drukker komen. Zij 

worden beiden en Tom (voor het maken) en Rob (voor afspraken drukker) hartelijk bedankt; het is een 

mooi boekje geworden. Terechte kanttekening van Rob: op pag. 26 wordt verwezen naar pag 12; dat moet 

naar pag 21 zijn. Graag even aanpassen. 

Jan heeft een schema voor uitgifte aan de leden gemaakt, zodat iedereen meehelpt. Hij bewaakt de oplage 

(en inkomsten). De Vrienden van de Gaaspermolen hebben al 50 boekjes besteld voor in de molen. Leny en 

Tom zullen boekje overhandigen aan HK Weesp. Henk wil ook graag aantal exemplaren. 

Volgende deeltjes zullen gaan over: Buitenplaatsen (4), Middenstand (5), Stammerdijk (6) en Wonen (7). 

 

Fotoboek 2 (we mikken op november 2015).  

Rob heeft al een voorselectie gemaakt en alle foto's zodanig bewerkt dat de afdruk kwaliteit zo hoog 

mogelijk is. Aanvullingen zijn welkom en de teksten moeten worden gemaakt. Hij gaat de selectie printen 

en met werkgroepje Rob, Henk, Cor werken aan de teksten. 

 

Openhuis HKD op 8 november in Huize Historica tussen 14.00 en 17.00 uur  
Cor, Alice, Leny, Tjark, Berthy, Netty, Rob, Jan en Tom zullen er in ieder geval (of deels) zijn. Ik verwacht  

dat Dick er ook zal zijn. Cor/Alice maken een hoekje voor plakboeken, literatuur e.d. 

Koffieapparaat werkt gelukkig wel; de melk was bedorven. Henk heeft bekertjes. Jan een geldkistje. 

Tom zal extra aanmeldingsformulieren maken (voor in de boekjes of om uit te reiken aan bezoekers) 

Thijs: bordje is nog niet klaar; zal vermoedelijk op 13 december volgende open huis worden onthuld. 

 

Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 4 december, om 20.00 uur, in MatchZO. 

HKD januari verschuift 1 week, naar 8 januari. 

Tom 


