
 
Historische Kring Driemond 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 5 september 2019 in MatchZO 

te Driemond. 

Aanwezig: Tom Witkamp, Beppie Lucassen, Netty de Vries, Aagje Klaassen, Bertus 

Lekkerkerker, Gerrie van Loo, Toon Bakker, Rob Jongkind, Berthy Ram en Thijs de 

Groot. 

Afwezig : Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Hans Buijs, Jaap Fokker, Henk Niesing, 

Henri Kalle, Alie Jonker, Beppie Verbrugge en Ubald Seveke. 

 

I.v.m. afwezigheid van de voorzitter en notulist worden deze taken tijdens deze 

vergadering waargenomen door respectievelijk Tom Witkamp en Beppie Lucassen. 

 

1. Mededelingen 

▪ Op 8 september vindt de Vriendendag van het Diemerbos plaats. Het thema van de 

dag is: “Groen en blauw houden van elkaar en houden van jou”. De dag is voor 

iedereen toegankelijk. Het programma is te vinden in de Dorpskrant. 

▪ Tom heeft voor Vrienden van het Diemerbos een verjaardagskalender gemaakt met 

daarin foto’s van het Diemerbos. 

▪ De Historische Kring Loenen bestaat 25 jaar. De HKD is uitgenodigd voor het 

lustrumconcert en de jubileumlezing op 21 september in Vreeland. Tom zal namens 

de HKD hierbij aanwezig zijn. 

▪ Op 27 september bestaat Imagine IC 20 jaar. Op maandag 11 november vindt de 

jubileumseminar Let’s Talk Listening plaats. 

▪ Op 28 september viert Stichting Oud Aalsmeer haar 50 jarig bestaan en 

tegelijkertijd wordt het 40 jarig bestaan van Stichting Historische Tuin Aalsmeer 

gevierd. Tom, Gerrie en Bertus zullen namens de HKD aanwezig zijn.  

 

2.  Verslag vergadering van 1 augustus 2019 

▪ Punt 4.: Er hebben nog 3 leden niet betaald. Beppie heeft ze nogmaals een 

betalingsverzoek gestuurd.   

 

3. Stand van zaken rond Bletzstraat 74 

▪ Marianne van Doorn (gebiedsmakelaar) is met vakantie. Na haar vakantie zal zowel 

met haar als met Vahsita Comvalius een gesprek plaatsvinden over B74. 

▪ Op 9 september vindt in de OBA de werkconferentie Erfgoed plaats. Tom en Beppie 

zullen daar namens de HKD naar toe gaan. Deze bijeenkomst zal tevens gebruikt 

worden om te netwerken m.b.t. subsidie huisvesting. 

▪ Voor het gebruik van B74 is van Eigen Haard een bruikleenovereenkomst ontvangen 

voor de periode tot 31 oktober. Deze moet door het bestuur HKD ondertekend en 

teruggestuurd worden. 



▪ Stefan Beun en Pia Schuuring hebben te kennen gegeven van B74 gebruik te willen 

gaan maken voor het geven van yoga- en danslessen en het hebben van een 

massagepraktijk. Na vakantie van genoemden zal een gesprek plaatsvinden over het 

eventueel gezamenlijk gebruik maken van B74. 

▪ Daniëlle Kuijten (Imagine IC) heeft aangegeven dat er themaborden in de opslag van 

de OBA staan, die de HKD zou kunnen gebruiken voor tentoonstellingsdoeleinden. 

▪ Tom heeft randvoorwaarden voor het gebruik van B74 door de HKD opgesteld. 

   

4. Boekje Waterleiding 

Het boekje is voor 80 á 85% af. Het resultaat tot nu toe is door de aanwezigen op de 

vergadering bekeken. Rob Jongkind meldt dat hij de vrouw van Jaap Fokker heeft 

gesproken. Jaap ondergaat nu bestralingen. Verder ging het redelijk met hem. 

 

5. Wat verder ter tafel komt 

▪ Op het huis van Midas Dekkers in Weesp is een bord met daarop de vermelding dat  

dit voorheen het gemeentehuis van Weesperkarspel was. 

▪ Beppie: de plaatsnaamaanduiding van Driemond is verwarrend. De ene keer is het 

Driemond, dan weer Amsterdam. Ook is er verschil tussen de aanduiding op de 

Provinciale weg en de Lange Stammerdijk. 

▪ Beppie: doet iedereen de groeten van Leny en Tjark. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Geen 

 

Volgende vergadering: donderdag 3 oktober 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 


