
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 3 maart 2016 in MatchZO te Driemond 

Aanwezig: Tom Witkamp (secretaris), Dick van Gaalen, Netty de Vries, Hans Buijs, Cor Draijer, Henk Niessing, Henri 

Kalle, Toon Bakker en Beppie Lucassen (penningmeester). Laatstgenoemde deze keer ook notuliste. 

Afwezig met bericht: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Jaap Fokker, Thijs de Groot, Rob Jongkind en Alice 

Draijer. Afwezig zonder bericht: Berthy Ram, Alie Jonker, Bep Verbrugge, Gerrie van Loo en Henk Nagel 

1. Opening 

Tom: (voorzitter bij afwezigheid van Leny) heet iedereen welkom en meldt wie afwezig zijn.  

2. Mededelingen 

- Er is een mail ontvangen van Marco Buurman over de situatie van Jan. Lichamelijk is Jan iets opgeknapt, maar er is nog 

weinig goed contact mogelijk. 

- Er is door Leny een nieuwsbrief van het Stadsarchief Amsterdam doorgestuurd aan een ieder. In de nieuwsbrief is een 

stuk opgenomen over Georefereren. Op 15 februari jl. is het Vele Handen-project ‘Van de Kaart’ van start gegaan 

waarbij historische kaarten gekoppeld worden aan de huidige kaarten (situatie toen-nu). Het project beslaat zo’n 5000 

kaarten vanaf de 16e tot en met de 20e eeuw. 

- Van de Historische Kring Diemen is een uitnodiging ontvangen voor hun 25 jarig jubileum op 15 maart a.s. Leny en 

Tom gaan er namens de Historische Kring Driemond naar toe. 

- Emile Jaensch (DB Amsterdam Zuidoost) wordt burgemeester van Oegstgeest en neemt op 24 maart a.s. afscheid. 

Leny en Tom zullen namens de HKD aanwezig zijn en boekje 4 en 5 als cadeau overhandigen. 

- Van Hans Schipper (lid HKD) is een mail ontvangen, waarin we gecomplimenteerd worden met onze website. 

3. Verslag van 4 februari 2016 

- AnneMarie Tiebosch (opbouwwerk Driemond) zal de herdenkingsplechtigheid 2016 gaan trekken. 

- Er is niemand op 6 februari jl. naar molen De Hoop in Loenen geweest.  

- N.a.v. de mededeling over de nieuwe brugleggers die via de Gaasp vervoerd werden meldt Dick dat zijn oever kapot is 

gevaren. Gelukkig wordt de schade snel via de verzekering vergoed. 

- Dick vraagt aandacht voor het aanleggen van een fotoarchief. Het voorstel is: 1. Onderhoud fotoarchief en 2. Iemand 

aanstellen als eigenaar/ beheerder. Er van uitgaande dat iedereen akkoord is met het aanleggen van zo’n archief, zal 

Dick een eerste opzet v.w.b. de structuur maken. 

- Bij de uitnodiging voor de ALV zal ook geïnventariseerd worden of er interesse is in het stamboomonderzoek van Cor. 

Dit is in het verleden ook al door Leny voorgesteld. 

- Cor overhandigt het aanmeldformulier van de familie Zondergeld aan Tom. 

4. Overdracht penningmeester 

Beppie heeft via/via (Marco Buurman/Leny) in gedeeltes de stukken van de penningmeester en het kasgeld ontvangen. 

Zij is bezig met het opstellen van het financieel jaarverslag, maar is hier nog niet mee rond omdat stukken niet duidelijk 

zijn c.q. ontbreken. Door de situatie van Jan Buurman (vorige penningmeester) is het moeilijk om navraag te doen. Zo 

gauw het verslag rond is, zal zij een afspraak maken met de kascommissie (Berthy en Cor). 

5. Algemene Ledenvergadering 2016 

- Tom heeft de uitnodiging voor de ALV klaar. Het bestuur heeft besloten dat de financiële stukken op verzoek worden 

toegestuurd en/of vanaf 1 april via de website te lezen zijn. 

- Dick maakt gezien het aantal aanwezigen op een ledenvergadering nog eens het verschil duidelijk tussen een lid en 

een donateur. Volgens hem zijn veel leden eerder donateur dan lid. Zij vinden het leuk om de boekjes c.q. de 

nieuwsbrief te ontvangen, maar het bijwonen van een vergadering niet. 



6. Nieuwe opzet Huize Historica 

N.a.v. de beeldbankpresentatie door Dick meldt Toon dat hij zeer tevreden is over het feit dat zijn ouders met naam en 

toenaam vermeld staan in de beeldbank. Dick vertelt dat er door veel bezoekers van de beeldbank gebruik is gemaakt 

van de mogelijkheid om commentaar leveren bij de beelden. Ieder commentaar staat op zich en wordt bij een 

eventuele correctie niet verwijderd. 

Stelling: Bij een Open Huis moet er wat te doen zijn.  

Voorstel: In de Dorpskrant en via een uitnodigingsmail aan de leden wordt vermeld wanneer er een Open Huis 

plaatsvindt en wat er die dag gedaan wordt. 

Suggestie voor invulling: Op 1 augustus 2016 is het 50 jaar geleden dat Weesperkarspel is opgegaan in Amsterdam en 

een jaar later bestaat de Dorpsraad 50 jaar. Andere ideeën zijn welkom. Het moet ook niet zo zijn dat het elke keer 

hetzelfde kerngroep-lid is die aanwezig is c.q. presenteert.  

7. Collectie De Wildt 

De visitekaartjes m.b.t. de collectie De Wildt zijn klaar en worden aan de aanwezigen getoond. Het voorstel was om 

deze tijdens de ALV (7 april) of Open Huis van 9 april aan de familie De Wildt te overhandigen. Echter op beide dagen 

kan Dick (die nauw betrokken is geweest bij de vervaardiging) i.v.m. vakantie niet aanwezig zijn. Afgesproken wordt dat 

er een aparte afspraak met de familie gemaakt wordt. De overhandiging zal plaatsvinden in Huize Historica. 

8. Werkgroep Middenstand 

Leny heeft op 17 februari namens de werkgroep een mail naar de kerngroepleden gestuurd met daarin het verzoek om 

via een vragenlijst informatie te verschaffen over groenteman Breed, bakker Koole en slager Walbeek. Henri, Toon en 

Cor (namens Alice) zeggen meer informatie over groenteman Breed en zijn voorganger Woudstra te hebben. De 

werkgroep zal hierover contact met hen opnemen. 

9. Ledenadministratie 

De ledenadministratie zal door Tom anders gestructureerd worden. Op dit moment zijn leden die op hetzelfde adres 

wonen (gezinsleden) nog opgenomen onder één nummer, terwijl men wel gelijkwaardig lid is en dus een eigen 

lidnummer zou moeten hebben. Wel zal in het geval van gezinsleden bij elk lid vermeldt worden wie de partner c.q. het 

andere gezinslid is. Op basis van het aantal personen hebben we nu zo’n 120 leden. 

10. Rondvraag 

- Toon: is aanwezig geweest op de verwendag voor senioren uit Amsterdam Zuidoost. Op verzoek heeft Tom  daar het 

Driemonds volkslied ten gehore gebracht, ondersteund met sfeerbeelden van Driemond. Het zingen kon beter, maar 

het optreden werd zeer gewaardeerd. Het was erg gezellig; zie voor een beeldverslag van deze dag: Facebook- 

Dorpsraad Driemond- video van Mo Dors d.d 27 februari. 

- Toon: bij de melding dat een plastic afvalbak vol was, kreeg hij te horen dat Driemond niet bij Amsterdam hoort. Op 

aanwijzing van Tom zal hij dit ook aan AnneMarie Tiebosch doorgeven. 

- Dick: heeft een gesprek met de Echo editie Zuidoost op basis van de beeldbank. 

- Hans: vraagt of er 15 april een dodenherdenking is. Tom zal navraag doen bij AnneMarie Tiebosch (trekker). Hoewel hij 

geen trekker wenste te zijn, bied Tom zich wel aan als eventuele ceremoniemeester. 

- Cor: heeft van Henny en Lex Schulp (HK Weesp) een brief ontvangen met de complimenten voor de HKD beeldbank. 

- Cor: doet het voorstel om tijdens een vergadering gedurende een half uur met elkaar de beeldbank beelden van 

commentaar te voorzien. 

- Henk: heeft geconstateerd dat er fouten in de beeldbank zitten m.b.t. de mobilisatie-vordering paarden. 

Volgende bijeenkomst is de Algemene ledenvergadering op 7 april in MatchZO.   Beppie Lucassen 

Volgende bijeenkomst kerngroep is (i.v.m. Hemelvaartsdag) verschoven naar 12 mei in MatchZO.  


