
 

 
Historische Kring Driemond” 

Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 2 mei 2019 in MatchZO te Driemond. 
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen 
(penningmeester), Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Toon Bakker, Thijs de Groot, Henk Niesing, Rob Jongkind, 
Ubald Seveke, Ina Kruikemeijer-Seveke en Bertus Lekkerkerker, Aagje Klaassen. Afwezig met bericht: Bep Verbrugge, 
Alie Jonker, Berthy Ram, en Jaap Fokker. 
 

1. Mededelingen 

- Tjark: kan maandag niet openen. Tom is er om 10.00 uur. 
- Tom: 7 mei gebruikt Eigen Haard de ruimte. Ik heb namens HKD aangeboden dat zij koffie en thee mogen 
pakken. 
- Op 29 maart hebben Leny, Beppie en Tjark de kennismakingsbijeenkomst van Museum om de Hoek 
  bijgewoond. Doel van Museum om de Hoek is het samenwerken tussen de kleine en buurtmusea. Daartoe 
zal de bekendheid - onderling en naar buiten toe - van de deelnemers aan ModH moeten worden vergroot. 
In 2025 bestaat 
 Amsterdam 750 jaar. De gemeente wil deze viering niet beperken tot het centrum, maar in alle stadsdelen 
laten plaatsvinden. Vooruitlopend op deze viering is het de bedoeling dat elke deelnemer aan ModH jaarlijks 
in oktober een object, verhaal of gebeurtenis centraal stelt en die gezamenlijk tentoonstelt. Als mogelijke 
objecten uit Driemond worden de naamborden van de schippers die Sluis aandeden genoemd en het bord 
Driemond/Weesperkarspel.   
Wij sluiten ons aan bij ModH; mogelijk is dit concept bruikbaar in combinatie met huisvesting in de 
Bletzstraat. Een aantal deelnemers van ModH ontvangt subsidie. Beppie neemt contact op met deze 
deelnemers en zal vragen hoe subsidie geregeld is. 
 
- Leny: Er wordt een koor in Driemond opgericht. De eerste bijeenkomst is 7 mei bij Leny thuis. 
 
2. Verslag 7 maart 2019 
In april hadden wij een ALV waarvan de notulen volgend jaar worden vastgesteld, daarom geen verslag in 
april. 
Het verslag van 7 maart wordt zonder commentaar vastgesteld. 
 

3. Gang van zaken Bletzstraat 74 
- Geen nader nieuws. Leny legt situatie aan nieuwkomers uit.  
De Dorpsraad praat daar binnenkort over. Wij willen kijken of het concept Museum om de Hoek bruikbaar is 
voor mogelijke subsidie. 
- De maandagen draaien goed, maar de zaterdagen worden slecht bezocht. Tom stelt voor om zaterdags 
weer themagericht iets te doen: een wandeling of een tentoonstelling. Ubald stelt voor om een permanente 
tentoonstelling te maken, met muurplaten en flexibele panelen. (dan moeten we wel weten dat we kunnen 
blijven zitten in de Bletzstraat). 
 
4. Contributie 2019 
- Beppie: nog circa 7 leden hebben nog niet betaald. Dick Nijman heeft jammer genoeg nog geen gift gedaan 
ter compensatie van de kast die vernield was. 
 

5. Boekje 2019 over Waterleiding in Weesperkarspel 
Jaap is afwezig wegens familieomstandigheden, dus de status is niet bekend, want hij heeft Henri niet 
ingelicht. Vermoedelijk praten ze maandag verder.  



 

 

6. Foto archief beheer 
Ina heeft aangeboden om ons foto archief te ordenen en beheren, maar wil graag weten hoe dit tot nu toe 
is gegaan. De vraag is ook of zij het thuis op de Apple kan doen. We maken een werkgroep fotoarchief 
bestaande uit Ina, Tom, Henk en Toon. Tom maakt een afspraak met Dick van Gaalen over de opzet. 
 
7. Wat weet u van uw grootouders? 
- Beppie en Thijs vertellen over vroeger, Henri en Toon vullen aan. 
 

8. Vakanties 
Leny en Tjark zijn vanaf 12 mei tot begin juli met vakantie. Tom is met Hemelvaart een weekje weg. 
 
Rondvraag en Sluiting 
- Wij moeten de huidige spullen ook bewaren want die worden vanzelf historie. Overal naam, datum en 
waar het is opschrijven! 
- Netty: heeft van Herman de Vries etsen van Huize Driemond ontvangen 
- Hans: Zal volgende keer een boekje Vechtstroom meenemen, want daar staan ook prenten van Huize 
Driemond in. Hans meldt dat hij de komende 2 maanden met vakantie is. 
- Toon: uitnodiging gehad van jeugdtheater, omdat hij heeft meegedaan met een verhaal over de oorlog, dat 
door de kinderen wordt nagespeeld. 
Beppie: met Riet Meijer op Koningsdag langs het Gein gefietst. Riet weet veel over de boerderijen en wie 
daar woonden. Wellicht voer voor een presentatie of lezing. 
- Hans trakteert omdat hij pas jarig is geweest. 
Leny bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst. 

 

Elke maandag tussen 10.00 – 12.00 uur in de Bletzstraat 74; zaterdag 11 mei tussen 14.00 – 16.00 uur 
Open huis. 
 

Tom Witkamp, secretaris HKD,  8 mei 2019. 


