
 
 
Beste Kringvrienden, 

 

    Jaarverslag HKD 2015   

Inleiding 

In april 2013 namen we het besluit om een zelfstandige Vereniging op te richten: De Historische Kring  

Driemond (HKD). De notaris heeft de statuten vastgesteld en we zijn een officiële vereniging. 

De ledenraad van de vereniging komt 1x per jaar bij elkaar en neemt de beslissingen. 

Dit is het derde jaarverslag van de HKD en gaat over 2015. 

 

Bestuur 

Het Dagelijks bestuur van de HKD bestond in 2015 uit: 

- Leny Schuitemaker  voorzitter, herkiesbaar in 2016 

- Jan Buurman   penningmeester tot 2017 en  

- Tom Witkamp   secretaris tot 2018. 

De bestuursleden zijn voor 3 jaar gekozen en kunnen 1x herkozen worden.  

ALV 

Elk jaar in april/mei is er de Algemene Ledenvergadering, de leden krijgen een uitnodiging per email; leden 

zonder email krijgen een uitnodiging in de bus. Het totaal aantal leden was eind 2015: 115 leden. 

 

Bijeenkomsten 

Een kerngroep van 15-20 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorps-

huis (MatchZO). Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal  

samen een glaasje. De kerngroep is in 2015 10x bij elkaar geweest. 

Doorlopend – dus ook in 2015 – wordt er historisch materiaal verzameld via interviews, foto's, boeken,  

schenkingen, etc.; veel bewoners kwamen reeds met foto's, boeken en diverse voorwerpen (zie bijlage voor 

schenkingen). 

In werkgroepverband zijn leden van de kerngroep bezig foto’s en informatie te verzamelen over onderwer-

pen als: De Lange Stammerdijk, Wonen in Driemond, de Middenstand. 

 

Publicaties 

Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer. 

Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten en vorderingen van de kerngroep, hebben wij in  

september 2015 nieuwsbrief 3 én in december 2015 nieuwsbrief 4 naar alle leden gezonden. 

Wij hebben een boekje (deel 4) uitgegeven met de verzamelde artikelen over Weesperkarspel van Jac.  

Salomons die destijds zijn gepubliceerd in de Weesper Nieuws. Dit dubbeldikke boekje is te koop voor € 5,00. 

In 2015 verscheen ook het vijfde deeltje in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar 

omgeving” over “Buitenplaatsen” (in Weesperkarspel), gemaakt door Cor Draijer, Hans Buis en Rob  

Jongkind. 

Op de valreep van 2014/2015 hebben deel 1 en 2 laten herdrukken, dankzij een gift van de Geinloop. 



Onze boekjes worden nog steeds enthousiast verkocht door de firma Bleijenberg, Kaasboerderij  

Geingenoegen en leden van de kerngroep.  

Helaas is ons fotoboek 1 al geruime tijd uitverkocht. Toch hebben wij het voor geïnteresseerde mogelijk 

gemaakt om dit boekje digitaal in te zien via onze website. Uiteraard ligt in huize Historica ook een exem-

plaar ter inzage. Fotoboek deel 2 is in de maak. 

 

Activiteiten 

Huize Historica ! 

Huize Historica is open voor publiek op elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur. Inmid-

dels hebben wij een beachflag aangeschaft, die we buiten zetten als er iets te doen is in huize Historica. 

 

Vernieuwde website en beeldbank. (zie: www.historischekringdriemond.nl ). 

Onze website is door Dick van Gaalen geheel bijgewerkt en geactualiseerd om op verschillende manieren te 

gebruiken. Via de verzamelde beeldbanken kan iedere geïnteresseerde op zoek gaan naar historische af-

beeldingen en informatie over Weesperkarspel, Geinbrug of Driemond. Onze website is een prima basis om 

uw kennis over Weesperkarspel bij te spijkeren. De benodigde apparatuur is, dankzij de subsidie van de 

RABO bank, aangeschaft en operationeel gemaakt.  

 

Collectie Jaap de Wildt. 

Een deel van 2015 is besteed om de collectie Jaap de Wildt te digitaliseren. Met dank aan Dick van Gaalen 

en Henri Kalle, Jan Buurman en Tom Witkamp is de beeldbank van de Historische Kring Driemond verrijkt 

met deze bijzondere collectie over het verleden van wat nu de Bijlmer heet. De herinneringen aan de vaak 

mooie boerderijen die er stonden en de mensen die er woonden blijft bewaard en voor een breed publiek 

toegankelijk. U moet vooral gaan kijken op onze website! 

 

Wandeling naar het zondagsschooltje aan het Gein, 10 oktober 

Onder de bezielende leiding van Jan Buurman - zelf geboren aan het Gein – organiseerde de Historische 

Kring een wandeling naar het zondagsschooltje aan het Gein. Voor mensen die slecht ter been waren, was 

een boot geregeld. Jan wist veel te vertellen over de bewoners langs het Gein en over de zondagschool.  

Als extraatje was er het bezoek aan de Kaasboerderij Geingenoegen.  

 

Herdenkingsplechtigheid begraafplaats Driemond 14 april 2015 

Op verzoek van het 4/5 mei Comité Zuidoost en met medewerking van de Dorpsraad Driemond, heeft de 

HKD een bijdrage geleverd aan de invulling van deze jaarlijkse herdenking van slachtoffers van oorlogen 

(WO II en Indonesië). Huize Historica verleende gastvrijheid na de plechtigheid. 

Deelname HKD aan evenementen 

In 2015 is bij diverse Driemondse evenementen (Geinloop, Oranjeveest, wandeltocht vanuit MatchZO) ge-

bleken dat de aanwezigheid van de HKD – al dan niet met een kraam – niet zonder meer overwogen moet 

worden. De belangstelling voor HKD bij alle evenementen was gering; de opbrengsten nauwelijks de moeite 

waard. Voortaan zullen we kritischer zijn over onze deelname. 

Dorpsvlag en dorpslied 

Een werkgroep o.l.v. Tom Witkamp heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor een dorpsvlag van Driemond. 

Tom heeft zelf op basis van een eerder lied over Driemond een bijbehorend dorpslied gemaakt. De HKD 

heeft een dorpsvlag aangeschaft en het dorpslied in ontvangst genomen. 

 

Het bestuur van de Historische Kring Driemond. 

Februari 2016. 

http://www.historischekringdriemond.nl/


Bijlage 

Onderstaande schenkingen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen, met dank aan de gulle gevers: 

Geinloop Wij hebben een gift van Geinloop ontvangen van € 250  

waar we erg blij mee zijn i.v.m. Kosten herdruk boekjes 1 en 2. 

Toon Bakker Heeft een kopie van een oude kaart van de Bijlmermeer gekregen van Evert van 

Voskuilen. Hierop staat o.a de Bijlmerkapel afgebeeld.    

Leny Schuitemaker Een Tai Ati (“verbonden harten”) -speld van Stadsdeel Zuidoost 

Henri Kalle Een oorkonde gemeente Weesp van Eddy Vos als eerstgeborene op Weesper 

grondgebied na de grenswijziging in 1966. 

Jaap Fokker  Een Eerste steen van de vroegere fabriek De Gaasp geschonken. 

Fam. Beukenhof  (Lange Muiderweg) geeft Jan Buurman een exemplaar van de brief d.d. 3 mei 1945 

die het Comite “Helpt elkander” aan koningin Wilhelmina stuurde.  

Mevr. Priester Jan Buurman heeft ook een oude houten (Sluis-)haan gekregen van mw. Priester. 

Stefan de Klerk 50 boekjes voor de HKD: Gouden bochten; Amsterdam en de Vechtstreek. 

 

 

 

 

 

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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