
Verslag: Bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” 6 oktober 2016 

Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Hans Buijs, Netty de Vries, Rob Jongkind, Jaap 
Fokker, Beppie Verbrugge, Thijs de Groot, Toon Bakker, Berthy Ram, Tjark Keijzer (notulant) 
Afwezig met bericht: Dick van Gaalen, Tom Witkamp, Beppie Lucassen  
 

1. Opening   
Leny deelt nogmaals een paar kaarten met plekken waar bekende Nederlanders zijn 
begraven uit aan afwezigen van vorige bijeenkomst. 

 
2. Mededelingen 

Cor en Alice waren enthousiast over hun toekomstig erelidmaatschap, wat op de ALV  in 
april zal worden bevestigd. 
 

3. Verslag 1-9-2016   
Leny heeft in de Dorpskrant gevraagd  wie  trekker van het digitaliseren van de foto’s wil 
worden. Dick heeft gezegd dat men niet per se verstand hoeft te hebben van foto’s maar wel 
kan “managen”. 
Naast het bestand van Henk, zijn er nog losse foto’s en heeft Toon 4000 dia’s van diverse 
onderwerpen zoals vroegere feestelijkheden, de inrichting van de Gaaspermolen enz. 
Aan de leden: Kijk eens in je omgeving of je een geschikte kandidaat ziet. 
 

4. Verslag regionale bijeenkomst Wilnis. 
Historische Vereniging De Proosdijlanden organiseerde dit te Wilnis op 1-10-2016. 
Deelnemers: Abcoude, Amstelveen, Duivendrecht en Driemond (Leny, Beppie L en Tjark). 
Gesprek over toekomst beeld- en naamsbekendheid als ook over hoe we doelmatiger en 
efficiënter kunnen (samen-) werken. Groot verschil tussen de grote verenigingen zoals 
Amstelveen en de kleine zoals wij zijn. Men is zich ervan bewust dat men vooral gericht 
moet blijven op de eigen leden en dat voor veel overkoepelende activiteiten weinig 
belangstelling is. Opvallend was dat de drukkosten voor de tijdschriften laag bleken (1,10 
euro) vanwege de hoge oplage. Aansluitend was er een twee-uur durende rondleiding door 
Wilnis waar het bezoek aan een aannemer die een maquette van Wilnis op zolder had 
gebouwd een hoogtepunt was.  Een vruchtbare, goedverzorgde middag. Volgend jaar 
organiseert Abcoude de bijeenkomst. 
 

5. Open middag Huize Historica: uitzoeken foto’s 
Daar niemand nog 4 favoriete foto’s heeft uitgezocht, is geopperd dat aan de vooravond van 
het verschijnen van het volgende boekje een bijeenkomst kan komen waarop men allerlei 
foto’s over de middenstand en ook die uit het boekje kan bekijken. Dit wordt in de 
werkgroep middenstand van 11 oktober besproken. Er is wel haast bij want het zou dan half 
november plaatsvinden. 
 

6. Trekker opzetten fotobestand  
Zie punt 3 
 

 
 



7. Boekje middenstand 
Tom heeft een eerste lay out opzet gemaakt die in de werkgroep van 11 oktober wordt 
besproken. Bedoeling is 400 exemplaren te laten drukken. Verschijning in november. 
 

8. Onderwerpen nieuw boekje 2017 
De werkgroep wonen stagneert. Misschien komt er na contact met Jouke van de Werf die de 
woningen in Driemond gaat beschrijven meer informatie. 
We gaan inventariseren of een boekje over de verenigingen vroeger en nu een goed idee is.   
Alle leden wordt gevraagd om voor de volgende keer (3 november) een lijstje te maken van 
verenigingen die er vroeger in Weesperkarspel/Driemond  waren. Te denken valt aan de 
konijnenfokvereniging, toneelvereniging etc. 
Tjark zal Toon komende zaterdag hierover bevragen en over zijn andere herinneringen.. 
 
Fotoboek 
Rob heeft de proef klaar. Zoals afgesproken heeft Leny de eindredactie en gaat ze de tekst 
bekijken. Rob wil nog wat adviezen over de volgorde van de foto’s.. Verkooptechnisch is het 
handig het boek volgend jaar november uit te brengen.  
Hans Buijs biedt aan het fotoboek voor te financieren. Mooi gebaar! 
 

9. Contributiebetaling 2016  
Beppie heeft de nietbetalers een email gestuurd, wordt daar niet op gereageerd dan gaat 
het bestuur de mensen bellen. 
 

10. Rondvraag 
Hans doneert een boek over de oorlog in Gooi-, Eem- en Vechtstreek. 
Toon heeft een ontmoeting met oud-DriemondseSonja de Jonker gehad, zij woont in 
Duitsland en was op bezoek in Drie mond. . Zij heeft hem een lepeltje met het wapen van 
WK en schoolfoto’s met een lijst namen gegeven. Hij heeft zijn eigen  5 groene deeltjes aan 
haar verkocht en wil zelf 5 nieuwe. De “ijzeren voorraad” komt dan op 4 exemplaren per 
deeltje 
 

11. Slot om 21.25.  


