
 

 
Historische Kring Driemond” 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 7 juni 2018 in MatchZO te Driemond. 
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester, tevens notuliste), Tjark Keijzer, Berthy 
Ram, Gerrie van Loo, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de Vries, Henri Kalle en Henk Niesing. 
Afwezig met bericht: Tom Witkamp (secretaris), Thijs de Groot, Rob Jongkind en Jaap Fokker 

 
1. Mededelingen 

 Er is een projekt voor basisschoolkinderen. De bedoeling is dat 3 à 4 kinderen een persoon uit 
Driemond gaan interviewen, die zelf kind was tijdens de oorlog in Driemond of omgeving. Vervolgens 
gaan de kinderen dit navertellen c.q. naspelen. Bij de voorstelling zijn ouders en de geïnterviewden 
toeschouwers. De interviews vinden plaats vanaf 18 juni (duur 2 weken). De geïnterviewden worden 
opgehaald door de organisatie. Toon Bakker, Bob de Vries, Ton de Vries en mevrouw van Drie zijn 
voorgedragen als mogelijke geïnterviewde. 

 Dick van Gaalen stopt met zijn stukjes in de Echo. Tom heeft Sophia Loch-Vos benaderd om dit van Dick 
over te nemen. (Inmiddels is bekend dat Leny de stukjes in de Echo gaat verzorgen) 

 De Historische Kring Weesp houdt tijdens de zomermaanden om de veertien dagen op 
donderdagavond een historische stadswandeling. De start is om 19.00 uur bij de Grote Kerk aan de 
Nieuwstraat. Aanmelden is niet nodig. Kosten € 3,50 p.p.  

 Op 22 september a.s. is er een bijeenkomst van Historische Kringen/ Verenigingen uit de regio bij 
Historische Kring Duivendrecht 

 Het water in Huize Historica is afgesloten. Er zit een lek onder de grond. Als gevolg hiervan is besloten 
dat er geen Open Huis meer plaatsvindt in Huize Historica. Voor de bijeenkomst van a.s. zaterdag 9 juni 
zal een briefje op de deur gedaan worden, dat er GEEN OPEN HUIS is. 

 We moeten naarstig op zoek naar een nieuwe ruimte. Als suggestie wordt het oude gebouw van Eigen 
Haard geopperd.  

2. Verslag  3 mei 2018 

 Vraag: Waarom wordt er aandacht besteed aan The Colour Kitchen. Wat is het belang voor de HKD? 
3. Contributie 2018 

 De contributie is bijna door iedereen voldaan. Aan degenen die dit nog niet gedaan hebben, zal een 
herinnering gestuurd worden. 

4. Verkoop boekjes 
De verkoop van de boekjes gaat langzaam. Bij Bleijenberg is weer een doos voor de verkoop afgeleverd. 
5. Volgend boekje: Wonen 
Gerard van der Linden is een tijdje afwezig geweest. Hierdoor is de werkgroep niet bijeen geweest, maar 
hebben er wel interviews e.d. plaatsgevonden. De volgende vergadering staat gepland op 20 juni. 
6. AVG 
Leny zal de privacyverklaring opstellen. Hoe gaan wij als HKD om met de persoonsgegevens van onze 
leden. 
7. Boekje 2019; voorstel onderwerp 
Het boekje 2019 heeft als onderwerp ‘Waterleiding’. Henri wil wel meewerken aan de totstandkoming van 
het boekje. 
8. Vakantieplanning 
-Hans is er de komende twee bijeenkomsten niet 
-Gerrie is er niet in augustus 
 
 



 

 
9. Open Huis 
Er vindt GEEN OPEN HUIS plaats op 9 juni a.s. Doorgang van de daaropvolgende OPEN HUIZEN is 
afhankelijk van het hebben van geschikte ruimte.  
10. Rondvraag 
Geen. In plaats daarvan draagt Toon een gedicht voor. 
 
Volgende vergadering: 5 juli 2018 in MatchZO.  
Hans zal dan niet aanwezig zijn. 

 

Beppie Lucassen, HKD, 1 juli 2018. 


