
Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD) van 1 augustus 2013 in het MatchZO te Driemond.  
Aanwezig:  Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Alice en Cor Draijer,  Berthy Ram,  Netty 
de Vries,  Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met of zonder bericht:  Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Rob Jongkind, Hans Buijs, Henri Kalle, Henk Niesing, 

Greet Groenestein, Toon Bakker, Sophia Loch. 

Gast:  Mevrouw Tinneke Kwakkernaat-Smeehuizen 
 

Opening 

Leny opent de bijeenkomst. Vanwege vakantie wat meer afwezigen (zie boven).  
 

Mevrouw Kwakkernaat is onverwachts aangeschoven. Zij heeft een tuin op Linnaeus. Zij en haar man hebben zich bezig 

gehouden met genealogie, o.a. van hun familienaam, maar ook (op verzoek van Simon Sluis) van het Westfriese geslacht 
Sluis. Zij heeft daarover een dik boek bij zich, dat zij graag schenkt aan de Historische Kring Driemond. Leny neemt het 

boek met dank in ontvangst. Mevrouw Kwakkernaat zelf krijgt het boekje (deel 1) van ons.  

 

Na vertrek van mevrouw Kwakkernaat meldt Tom dat Joost de Groot, Gein Noord 26, Abcoude een mail heeft gezonden 
waarin hij aangeeft een metalen asbak nog van de Fa. Otten, met daarop 2 pelikaanachtige figuurtjes. Jan gaat er langs.  

 

Mededelingen 
–  Jan verzoekt Tom om niet alle mail door te sturen, niet alles hoeft meteen bij ontvangst rondgezonden te worden (eerst 

nadenken dan doorsturen). 

–  Leny heeft nog gereageerd op de afwijzing van ons subsidieverzoek, met name omdat het Stadsdeel ons ten onrechte 
ziet als een Vereniging in plaats van als een Stichting. 

–  Wij horen weinig van Sophia Loch, terwijl wij wel behoefte hebben aan contact i.v.m. Website. Leny zal Sophia 

bezoeken. 

– Uitnodiging ontvangen van HK Diemen voor 5 oktober a.s.. Cor, Alice, Toon, Henk, Hans en Thijs willen daar wel 
heen. Alle personen zijn aangemeld en welkom. 

 

Historische rondwandeling Lange Stammerdijk zaterdag 7 september 2013 tussen ca. 14.00 en 16.00 uur.  
Werkgroep: Cor, Berthy en Jan werken dit verder uit. 

Start is bij het Kanaal. Einde bij MatchZO. Koffie/thee in MatchZO is gratis. 

Alle leden krijgen per mail of in de bus bericht (Jan). Ook nog een stukje in dorpskrant die rond 1 september uitkomt 

(Jan). 
Mede n.a.v. deze activiteit stelt Cor voor dat de HKD een WA-verzekering afsluit. De aanwezigen gaan in meerderheid 

accoord. Jan zoekt dit verder uit.  

 
Boekjes (deel 2) 

Deel 2 van onze serie willen we in de 2e helft van november uitgeven. Het gaat over Zandpad, begraafplaats en Varia) 

 
Andere zaken 

Cor stelt voor in september de voortgang van de andere boekjes te bespreken. Misschien dat er een presentatie gegeven 

kan worden zodat de anderen ook op de hoogte zijn en mogelijk suggesties en/of aanvullingen hebben. Dan help je 

elkaar en gaat het meer leven, aldus Cor. Dit vergt een wat andere opzet van onze bijeekomsten. Laten we daar de 
volgende keer verder over praten dan zijn er meer aanwezig. 

 

Daarnaast moeten we nog een lezing voorbereiden voor de leden. 
– 5 oktober wordt Weesperbrug vervangen. Historische aandacht in de dorpskrant van eind september? 

 
Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 5 september om 20.00 uur (bestuur 19.30)  (Netty is verhinderd) 
 
             Tom 
Aktiepunten: 

– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties 

– Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen 

– deurtjes voor minimaal 2 HKD-kasten 
– actualiseren website 

– bericht aan alle leden over rondwandeling 

– WA-verzekering afsluiten 
– andere opzet bijeenkomst bespreken 

– lezing voorbereiden. 


