
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” 2 JULI 2015 

Aanwezig:  Tom Witkamp (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Netty de Vries, Alice 

Draijer, Cor Draijer, Beppie Lucassen, Rob Jongkind, Henri Kalle, Dick van Gaalen, Berthy 

Ram, Thijs de Groot, Tjark Keijzer (notulen) 

Afwezig met bericht: Hans Buijs, Henk Niessing, Leny Schuitemaker 

Afwezig zonder bericht: Toon Bakker, Margo Rens, Gijsbrecht Roije 

 

1. Opening 

Tom zit voor omdat Leny ziek is. Berthy was gisteren jarig en wordt gefeliciteerd. 

2. Mededelingen 

Tom brengt het boek SPEUREN EN ONTDEKKEN; Duivendrecht in de 2e wereldoorlog  in. 

Alice, Henk, Thijs en jan (in die volgorde) willen het lezen. 

Leny en Tjark 11 juli en 6 augustus afwezig wegens vakantie 

Thijs en Hans zijn 6 augustus afwezig 

Jan heeft in een boek over Abcoude gezien dat er aan het Gein aan het eind van De 

Hollandse kade een herberg  Het Zwaantje heeft gestaan 

3. Verslag 4 juni 2015 

De nieuwsbrief gaat als proef voor 1 jaar 4 keer verschijnen. Tom gaat de redactie voeren, 

maar benadrukt dat hij niet mensen achter de broek gaat zitten om kopij. Voor half augustus 

graag inleveren wat je in de brief van eind augustus wilt plaatsen. Voor materiaal kun je bijv. 

denken aan de voortgang in je groepje maar ook mededelingen als:  wilt u zich opgeven voor 

de wandeling van 10 oktober. 

Het bestuur gaat het 4/5 mei-comité vragen of  de gedenksteen voor de 2 in Indië 

gesneuvelde mannen uit Weesperkarspel dichtbij het monument van van Lith geplaatst kan 

worden en of de tekst op het monument kan worden aangepast zodat het niet meer lijkt of 

alleen Hubert van Lith hier wordt herdacht. 

Werkgroep waterleiding van Henri wordt versterkt met Jan die materiaal gaat verzamelen. 

Rob ziet graag een streefdatum voor het verschijnen van toekomstige boekjes om er de 

vaart in te houden. Het zou mooi zijn als Henk zijn opgravingsmateriaal op een van de 

volgende open dagen zou presenteren. 

 



4. Wandeling zondagschool. 

Dick is bereid mensen met zijn boot naar de zondagschool te varen. Misschien kan de boot 

van Henk ook helpen. 

 Info over de wandeling ook naar Dick zodat die op de website kan geplaatst worden. 

5. Collectie de Wildt 

Dick heeft de handleiding voor het scannen naar de leden van de digitaliseringswerkgroep 

gestuurd. Begin augustus licht hij deze toe en kan de groep aan het werk. Later kunnen 

andere digi-liefhebbers aanschuiven. Tom gaat extra tijd vrij maken om te scannen.  

Vanaf 3 juli zijn alle dia’s in het HH en kan men ze alvast met de projector bekijken. 

Belangrijk ook voor de samenstellers van het fotoboek!  

Dia’s die gescand zijn, gaan ook naar de archiefserver. Deze kun je overal inzien.   

6. Waar is iedereen mee bezig? 

Berthy is bezig alle namen bij een klassenfoto te zoeken en heeft 6 mensen een kopie van de 

foto gegeven in de hoop alle namen te vinden. 

Henk en Tjark hebben een kopie van de opgetekende verhalen van Piet Koster en Tjark gaat 

zien of hij deze kan gebruiken. 

Dick vindt dat er een archief beheerder moet komen. Deze moet al het materiaal dat in de 

Kring rondgaat archiveren. Het technische gedeelte – de archiefserver – zal Dick behartigen. 

Wie voelt zich geroepen? 

Jan mag na 30 juni een deskundige van het stadsarchief van Amsterdam benaderen met 

vragen over de woningen van Weesperkarspel/Driemond. 

7. 11 juli open huis: wie?   

Er zijn genoeg mensen aanwezig 

8. Rondvraag 

niets 

9. Slot 21:15  

 

Volgende bijeenkomst  6 augustus, 3 september, 1 oktober 

 

Open middag 2015: 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober (wandeling) 


