
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 7 augustus 2014  

in het MatchZO te Driemond 

 

Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Dick van Gaalen, Berthy Ram, Toon Bakker. 

Alice en Cor Draijer, Rob Jongkind, Netty de Vries, Henri Kalle, Jan Buurman (penningmeester), Tom 

Witkamp (secretaris). 

Afwezig: Henk Niesing, Thijs de Groot, Hans Buijs, Beppie Lucassen. 

 

1. Opening bijeenkomst 

4 leden kerngroep afwezig (Hans had een kaart gestuurd naar secretaris). 

 

2. Mededelingen 

– Omdat Henk (eigenaar) er niet is schuiven we de keuze naam HKD-huis door naar een volgende 

bijeenkomst. 

– Berthy deelt mee dat mevr. Jopie Clein-Vos is verhuisd. Jan zal een mail sturen. 

– Jan heeft de meest complete ledenlijst en hij zorgt voor back up naar Tom 

– Dick regelt dat Tom de mail krijgt die in info@historischekringdriemond terecht komt. 

– Dick stelt voor de ledenlijst te publiceren in besloten deel; na discussie zien we hier voorlopig van af. 

 

3. N.a.v. verslag HKD 3 juli 

– Hr. Voskuilen heeft gecorrigeerde teksten Cor en Alice gelezen. Jan heeft nog geen reactie op zijn mail 

gehad. Zit kennelijk niet veel vaart in het boek over Zuidoost.  

– Tjark en Jan hebben boerderij Provinciale weg 53 bezocht i.v.m. viering 150 jaar. Jan had oude foto 

meegenomen. Met de ankers hebben ze zitten te rommelen. Wel is er een 1e steen gelegd door J.C. Van 

Schaik op 3 sept. 1864. Huidige beheerder heeft oude dame gesproken die vertelde dat er in de oorlog een 

hospitaaltje was, waar soldaten kwamen, o.a. Vanwege de verpleegsters (en “medicijnendoosjes”). 

Tjark gaat een verhaaltje schrijven voor de dorpskrant. Op 3 september is de viering; Leny zal 

beheerder verzoeken om een uitnodiging. 

 

3a. Lijst activiteiten en (nog niet opgepakte) ideeën 

Met dank aan Tom neemt Leny kort de lijst door. De lijst is niet alleen bedoeld als geheugensteun, maar 

ook om door te nemen met leden wie wat wil gaan doen. 

N.a.v. deze lijst: 

– Jan, Cor en Tom gaan subsidie aanvragen bij Geinloop en RABO 

– Dick meldt dat hij op de website, onder archieven en beeldbanken een link over graven heeft opgenomen 

als basis voor verder uitwerken/onderhouden van historische informatie over de begraafplaats Driemond. 

 

4. Financiën 

Jan meldt dat er momenteel ca. € 4000 op de bankrekening staat. Daar moeten nog wel de drukkosten deel 

3 uit betaald worden, maar we zijn een financieel gezonde vereniging. 

Er moeten nog ongeveer 10 leden (van de 72) hun contributie betalen; rest is binnen. 

Er zijn nog 3 fotoboeken (moeten in beheer blijven) 

Van de boekjes is deel 1 uitverkocht; van deel 2 zijn er nog ca. 30 beschikbaar/te koop. 

Tom zal bij eerstvolgende druk van een boekje (deel 3 over Molens) bespreken met de drukker wat 

het kost om eerdere deeltjes extra te laten drukken. Op zich moet elk (nieuw) lid alle deeltjes in 

zijn/haar bezit kunnen krijgen. 

 

5. Boekje deel 3 over Molens 

Tjark en Toon zijn druk bezig. Tjark meldt dat bij het uitzoeken van materiaal leuke feiten boven komen. 

O.a. dat de Gemeenschapspolder na een hevige storm met veel schade is ontstaan uit 7 kleinere polders. De 

storm vond plaats rond 1703 (volgens een historisch verslag). Ook historie KNMI meldt die storm! 

Jan vertelt dat een bezoek aan het kadaster stroef verloopt (het kan wel, maar kost geld). Er is wel een 

verschil met het stadsarchief, waar je meestal goed geholpen wordt, volgens Cor. Ook het archief van 

Waternet geeft goede informatie, zegt Tjark. 

 

 

mailto:info@historischekringdriemond


6. Bezoek heer Van der Werf (Monumentenzorg) 

Cor en Tjark hebben de heer Van der Werf rondgeleid door Driemond. N.a.v. de brief van Heemschut heeft 

de heer Van der Werf opdracht gekregen om in Driemond vast te stellen in welke mate er sprake is van 

monumenten die onder gemeentelijke monumentenzorg kunnen vallen. De heer Van der Werf komt 

terug met een reactie en zal dan in de kerngroep verslag doen. 
 

7. Toelichting Dick op voorstel Beeldbank (iedereen heeft een bijlage ontvangen bij de agenda) 

Dick: website is nu compleet qua indeling; ook de archief bestanden door Tom aangeleverd zijn verwerkt. 

Onder de rubriek archieven en beeldbanken staat al veel verzamelde informatie die met zoekwoorden 

Weesperkarspel en/of Driemond doorgezocht kunnen worden op historisch materiaal voor de HKD. Henri 

meldt nog het bestaan van het Rijksmuseum archief; Dick zal die toevoegen. 

 

Dick stelt voor om de Beeldbank als volgt te gebruiken: een publiek deel met een eigen Tijdlijn (kroniek) 

over Weesperkarspel/Driemond en met een vergelijking van Vroeger en nu. Daarnaast is er een besloten 

deel waar alleen leden bij kunnen, met daarin het gehele fotoarchief, met Genealogische dossiers en met 

een werkomgeving voor het maken van fotoboeken en boekjes. 

De meerderheid van de kerngroep leden is enthousiast over de mogelijkheden en de aanpak via deze 

structuur. Dick zal die verder uitwerken. 

 

8a. Tweede fotoboek (Rob) 

Rob meldt dat hij bezig is met selecteren uit de nog niet gebruikte foto's; hij zal dit met Henri en Henk 

afstemmen. Publicatiedatum begin november 2015 i.v.m. cadeau-tijd Sinterklaas en Kerst. 
 

8b. Inloopmiddag/avond of presentatie 

Werkgroep Cor/Alice/Jan/Henri/Henk gaan in oktober een presentatie voorbereiden/geven voor leden en 

geïnteresseerden (potentiële nieuwe leden). Lezing gaat over Weesperkarspel/Driemond vroeger. 

De lezing/presentatie vindt 2x plaats: (Tom maakt reservering) 

– op 17 oktober 's middags om 14.00 uur in MatchZO en  

– op 23 oktober 's avonds om 20.00 uur in MatchZO 

De werkgroep levert de tekst voor de uitnodiging bij Tom aan; die deze naar alle leden zal sturen. 

Tekst moet in de dorpskrant van (begin) oktober verschijnen (Tjark moet vóór 25  aug tekst hebben) 
 

9. Wandeling 

Even wachten; eerst lezing/presentatie.  

Eventueel koppelen aan opening HKD-huis. Maar dan moeten we eerst een nieuwe naam voor het HKD-

huis hebben. Dan ook starten met open dag (op zaterdag) 

 

10. Rondvraag 

Cor: uitzoeken van gegevens over buitenhuizen is leuk werk! Hij heeft een 150 jaar oude steen schoon- en 

leesbaar gemaakt met meel en daar gegevens over gevonden. 

Verder hebben we over de meeste panden aan de Stammerdijk wel wat gegevens gevonden. 

Henri: Laat oude foto zien van bord Geinbrug. Er is een site met Wie was wie? Dat gaat over genealogisch 

onderzoek. Verder is het wellicht een idee om een verjaardagskalender te maken met Driemondse foto's 

(zoiets is gedaan door particulier, maar dat kunnen wij ook doen voor €7,50) 

Dick: verzoekt om een aankondiging van het bestaan van onze vernieuwde website in de dorpskrant 

(Tjark) 

 

11. Sluiting 

Leny sluit deze bijeenkomst en bedankt iedereen. 

 

Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 4 september, om 20.00 uur. 
     (Leny en Tjark zijn dan afwezig) 

Tom. 


