
“Verslag” bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” van 12 mei 2016 in MatchZO te Driemond. 

Aanwezig: Beppie Lucassen (penningmeester), Cor Draijer, Rob Jongkind, Toon Bakker, Henri Kalle, Henk Niesing, 

Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met kennisgeving: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Alice Draijer, Hans Buijs, Netty de Vries, 

Berthy Ram, Jaap Fokker, Gerrie van Loo. 

1. Opening 

Zoals afgesproken alleen wat mededelingen en daarna laten Rob en Cor zien welke foto’s en teksten zij hebben 

geselecteerd voor fotoboek 2. 

2. Mededelingen 

- Redactie Ons |Amsterdam heeft ons gevraagd om een foto van de gymzaal aan de Provinciale weg nr. 13. Rob en 

Cor hebben een foto gevonden die geschikt is. Henk heeft misschien nog meer foto’s. Tom zal deze in ieder geval 

sturen naar de redactie. 

- Dit jaar 50 jaar gelden dat Weesperkarspel werd opgeheven. Volgend jaar 50 jaar dorpsraad Driemond. Dick en Tom 

willen kijken, samen met de dorpsraad of dit voldoende materiaal oplevert voor een artikel en een boekje. Als er 

leden zijn die mee willen doen, dan graag. 

- Presentatie op 2 juni van collectie Jaap de Wildt. Dick geeft aan dat hij deel 1 wel kan doen, nl. vertellen hoe de 

beeldbank tot stand is gekomen en hoe die werkt. Aansluitend kan de overhandiging plaatsvinden van de kaartjes 

aan familie De Wildt. 

Daarna wordt het voor hem lastig als nieuwe inwoner om toelichting te geven op oude beelden uit de collectie. Cor 

benadrukt dat je een presentatie goed moet voorbereiden en niet zo maar beelden kan laten zien. 

Dick stelt voor om de aanwezigen thema’s te laten roepen, zodat hij kan laten zien wat dat digitale gedoe uiteindelijk 

oplevert. 

Tom zal een week van te voren een reminder naar alle leden sturen. 

Volgende bijeenkomst is 2 juni in MatchZO (voor alle HKD-leden):  Collectie De Wildt. 

 

Hierna presenteren Rob en Cor de foto’s met teksten en hier en daar een toelichting. Het ziet er veelbelovend uit 

en zeker een fotoboek 2 waardig! 

            Tom. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Open huis 14 mei jl. 

Henri, Dick, Tom en Toon waren aanwezig. (Tom heeft sleutel Cor) 

Vlag open huis kon niet opgezet worden, omdat er een pin die in de pijp past ontbrak!! 

Hr Bert Brouwer en zijn vrouw kwamen langs. Hij heeft vroeger in Driemond gewoond (zijn broer is destijds 

verdronken in de Gaasp). Henri heeft verder met hem gesproken. Hij is ter plekke lid geworden en heeft direct 

betaald aan Tom (zijn vrouw is geen lid; die komt uit Arnhem). 

Mevr. H. Eijkelenboom (J.van Ruysdaelstraat. 3E, 1394 GH, Nederhorstdenberg, -0294-432836) kwam speciaal 

vandaag langs om 2 boekjes van Sluijs te brengen/schenken en 1 theelepeltje met het wapen van Weesperkarspel. 

Zij heeft vroeger aan het Gein gewoond (1936-1961). Haar zus (T.) woont in Weesp en heeft foto’s van haar tante 

(overleden) die tollenaar is geweest aan het Gein. Zijzelf heeft voor fam. Sluis in de huishouding gewerkt in Naarden. 

Helaas ligt het internet systeem eruit, zodat we niets konden laten zien. Henk, heeft Robbert dat gedaan???? 

Verder met Dick een aantal zaken doorgenomen i.v.m. archivering. 


