
 

 
Historische Kring Driemond” 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 3 mei 2018 in MatchZO te Driemond. 
Aanwezig: Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen (penningmeester), Berthy Ram, Gerrie van Loo, Toon Bakker, 
Netty de Vries, Henri Kalle, Toon Bakker. 
Afwezig met bericht: Leny Schuitemaker (voorzitter) Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Rob Jongkind, Hans Buijs, Henk 
Niesing. 

 
1. Mededelingen 
- Henri meldt dat de familie Otten langs geweest is bij Henk Niesing 
- Er is een mail ontvangen van Jan van der Laan met informatie en foto’s over boerderij Landlust Gein- 
  Oostzijde, (moet Zuidzijde zijn) die in het bezit geweest is van zijn familie (zie beeldbank Gein-Zuidzuide,  
  file 45 e.v.).  Jan vraagt of de HKD nog meer informatie over Landlust heeft. Vanuit de kerngroep zou er  
  iemand moeten zijn, die dergelijke vragen behandelt. Besloten wordt om de door Jan toegezonden  
  informatie te bewaren in een map in Huize Historica. Tom zal in zijn reactie Jan verwijzen naar de 
  Historische Kring Abcoude en de collectie van Jacob Olie. 
- 25 mei gaat de nieuwe privacy wetgeving in (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de HKD  
   moet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Leden moeten toestemming geven voor het gebruik van  
   hun gegevens. De HKD moet aangeven wat er met deze gegevens gedaan wordt. Beppie zal op 23 mei 
  een informatieavond in Utrecht hierover bijwonen. Op basis daarvan zal het bestuur de noodzakelijke 
  documenten opstellen. 
 
2. Verslag  5 april 2018 
- punt 7, Pantar (verhuurder) heeft de huur voor de The Color Kitchen opgezegd. Men wil dat Langerlust 
  een kunstenaars broedplaats wordt. Een horeca gelegenheid hierbij is nog altijd mogelijk. 
- Volgende vergadering moet zijn 3 mei 2018. 
 
3. Wandeling op Koningsdag naar volkstuinen 
Op Koningsdag hebben zo’n 15 mensen deelgenomen aan de wandeling over de volkstuinen. Ankie Koning  
vertelde een bevlogen verhaal met veel historische informatie over het Linnaeus complex. Karin 
Krabbendam leidde de mensen rond over Frankendael.  
Er is een boekje met foto’s. Berthy neemt hierover contact op met Ankie. 
 
4. Verzoek deelname Open Monumentendag 2018 
Op 8 en 9 september vindt de Open Monumentendag 2018 plaats. Het thema is: ‘In Europa’ met als 
ondertitel voor Amsterdam ‘Typisch Amsterdams’. Dick van Gaalen heeft in een mail aangegeven wel een 
lezing te willen houden over het water waaraan Driemond zijn naam te danken heeft. Tom zal contact met 
Dick opnemen. 
 
5. Voortgang boekje over wonen in Driemond 
Jaap heeft de notulen van de jaren 1931-1936 van de Eigen Woning vergaderingen doorgenomen. Tom 
heeft inmiddels 5 mensen geïnterviewd. Op 9 mei om 10.00 uur komt de werkgroep weer bijeen.   
 
6. Open Huis in Huize Historica  op 12 mei om 14.00 uur 
Beppie, Henri, Tom (?) en Berthy(?) zullen op 12 mei aanwezig zijn. Er moet rekening mee gehouden 
worden dat het water is afgesloten. 
 



 

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt  
-Jaap uit zijn verbazing over de sloop van het voormalig tolwachtershuisje op de hoek van de Velterslaan.  
-Tom vraagt aandacht voor het blad ‘Spreuken en ontdekken’ van de historische vereniging Ouder Amstel. 
  Jaap neemt het blad mee en zal het na lezing in Huize Historica achterlaten. 
 
 
Volgende vergadering: 7 juni 2018 in MatchZO.  
Tom en Jaap zullen dan niet aanwezig zijn. 
Volgende Openhuis in Huize Historica: 12 mei 2018. 

Beppie Lucassen, HKD, 4 mei 2018. 


