
 

 
 
Beste Kringvrienden, 

 

    Jaarverslag HKD 2014    
 
Inleiding 
In april 2013 namen we het besluit om een zelfstandige Vereniging op te richten: De Historische Kring Driemond  
(HKD). We hebben door de notaris vastgestelde statuten en zijn een officiële vereniging. De ledenraad van onze   
vereniging komt 1x per jaar bij elkaar en neemt de beslissingen. 
Dit is het tweede jaarverslag van de HKD en gaat over 2014. 
 
Bestuur 
Het Dagelijks bestuur van de HKD bestond in 2014 uit: 
- Leny Schuitemaker  voorzitter, herkiesbaar in 2016 
- Jan Buurman   penningmeester tot 2017 en  
- Tom Witkamp   secretaris, herkiesbaar in 2015. 
De bestuursleden zijn voor 3 jaar gekozen en kunnen 1x herkozen worden.  Jan Buurman heeft zich in 2014  
herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 
 
Tom Witkamp is na 25 jaar gestopt met dorpsraadwerk. Dit hield in dat hij geen AB-lid meer is. Dick 
van Gaalen zal voortaan namens de HKD in de Dorpsraad zitten.  

 
ALV 
Elk jaar in april/mei is er de Algemene Ledenvergadering, alle leden krijgen een uitnodiging per email; leden zonder 
email krijgen een uitnodiging in de bus. Het totaal aantal leden, na oprichting in 2013, is eind 2014 78 personen. 
 
Bijeenkomsten 
Een kerngroep van ca. 15 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorpshuis  
(MatchZO). De bijeenkomsten zijn openbaar en geïnteresseerden zijn bij voorbaat uitgenodigd! 
Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal samen een glaasje. 
De kerngroep is in 2014 10x bij elkaar geweest. 
Doorlopend – dus ook in 2014 – verzamelen wij historisch materiaal via interviews, foto's, boeken, etc.; 
veel bewoners kwamen reeds met foto's, boeken en diverse voorwerpen. (zie bijlage)  
 
Publicaties 
Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een artikeltje van de hand van Tjark Keijzer, vaak met een foto 
van Henk Niesing er bij. 
 
In 2014 is het derde deeltje uitgebracht in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar 
omgeving” over “Molens in Weesperkarspel”, gemaakt door Toon Bakker en Tjark Keijzer. Dit deeltje heeft U  
inmiddels ontvangen. 
Onze boekjes worden nog steeds enthousiast verkocht door de firma Bleijenberg en door Henk Niesing van  
garage Niesing. 



De eerste twee delen zijn inmiddels uitverkocht, maar we hebben deze deeltjes laten bijdrukken. Dit kunnen we  
doen dankzij een gift van de Stichting De Geinloop ! 
 
Activiteiten 
Cor en Alice Draijer hielden in oktober 2014 twee lezingen over de geschiedenis van Weesperkarspel. 
In totaal zijn er meer dan 80 mensen geweest.  

Via interviews en materiaal hebben onze leden een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het boek 
Ridders van de Bijlmer. Dit boek werd gemaakt door Evert van Voskuilen in opdracht van Stadsdeel 
Zuidoost. Het boek werd in december gepresenteerd en is te koop bij het CBK. Toon Bakker werd 
“geridderd” tijdens de presentatie! 

De HKD heeft meegewerkt aan een tentoonstelling: “The Making of Zuidoost”.  

Cor Draijer en Tjark Keijzer hebben de heer Van der Werf van Monumentenzorg rondgeleid door Driemond om  
vast  te stellen of er huizen zijn die onder gemeentelijke monumentenzorg kunnen vallen.  
Er zijn contacten geweest met de erfgoedvereniging Heemschut over het aanvragen van de gemeentelijke 
monumenten-status voor een aantal panden in ons dorp. Er is een voorstel ingediend bij het stadsdeel,  
de reactie laat op zich wachten. 
 
Huize Historica ! 
Een wel zeer bijzonder gebaar heeft de familie Niesing gemaakt. De benedenverdieping van hun pand aan de  
Lange Stammerdijk nr. 33 mogen we gebruiken als ontmoetingsruimte, voor de werkgroepen en ook voor ons  
archief . Op 8 november hadden we onze eerste open dag voor publiek en op 13 december kreeg het historisch  
huis Driemond officieel de naam: “Huize Historica”. 
Huize Historica is open voor publiek op elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 17.00 uur. 
  
Vernieuwde website en beeldbank. (zie: www.historischekringdriemond.nl ). 
Dick van Gaalen heeft een vernieuwde HKD-website en -beeldbank opgezet. 

Om alles – zowel qua presentatie als qua digitalisering – geschikt te maken hebben wij eigentijdse 
middelen nodig. Een verzoek om een stimuleringssubsidie hiervoor aan de RABObank  werd tot onze 
grote dank gehonoreerd! Wij kunnen nu aan de slag, zeker nu wij een werkgroep Digitalisering 
Historisch materiaal hebben ingesteld.  
Mochten er leden zijn die ons hierbij willen helpen dan verzoeken wij u ons dat te laten weten via 
info@historischekringdriemond.nl 

Collectie Jaap de Wildt. 
De familie van de overleden Jaap de Wildt heeft ons eind 2014 de collectie  Jaap de Wildt ter beschikking gesteld.  
Jaap de Wildt was een man met een passie voor de historie van Weesperkarspel, Bijlmer, Abcoude. Hij verzamelde  
informatie, maakte dia's en hield lezingen. Het gehele archief mag door de Historische Kring Driemond – om niet –  
gebruikt worden, maar blijft eigendom van de familie De Wildt. Wij zullen de informatie digitaliseren. 
 
 
 
Het bestuur van de Historische Kring Driemond. 
April 2015. 
 
 
Contactgegevens Historische Kring Driemond 
Het secretariaatsadres is: Leghornstraat 9, 1109 BW Amsterdam ZO (Driemond). 
Het emailadres is: info@historischekringdriemond.nl  
Onze website is www.historischekringdriemond.nl  
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Bijlage 
Onderstaande schenkingen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen, met dank aan de gulle 
gevers 
 

 Hans Buijs heeft een penning geschonken uit 1888. 

 An van Vegten heeft een historisch document (over een lening van 1 miljoen) geschonken. 

 Leny Schuitemaker heeft een koperen fles met G & W letters erop geschonken. Dit verwijst naar de 
Gemeente Waterleiding; het is een historische gebruiksvoorwerp. 

 Alice Draijer heeft de volgende voorwerpen geschonken: reclamebord Sluis; verzilverd vaasje; kopje; 
zangzaad in doosje; lepeltje Sluis; 2 reclame lucifers; 1 pen; plastic meetlat; reclame teksten; 1 sociaal 
bewogen leven in Weesp; 1 tegel Chr. Onderwijs; 1 vern. Asbakje wijkgebouw; 1 lepeltje wijkgebouw;  
1 boek “Weesp en Weesperkarspel”; 1 boek 2 eeuwen armenzorg Weesp; en een projector. 

 Rob Jongkind heeft een printer ter beschikking gesteld. 

 De RABO bank heeft een stimuleringssubsidie gegeven aan de HKD. 

 Familie De Wildt heeft ons de collectie Jaap de Wildt ter beschikking gesteld  
 
Hartelijk dank ook aan Wilma en Gerard Bleijenberg die belangeloos onze boekjes verkopen! 
 
 


