
 
Historische Kring Driemond 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 7 november 2019 in MatchZO 

te Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker, Gerrie van Loo, Joop en Netty de Vries, Hans Buijs, 

Aagje Klaassen, Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Henk Niesing, Berthy Ram, Beppie 

Lucassen en Tom Witkamp,. 

Afwezig : Jaap Fokker, Bertus Lekkerkerker, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, 

Alie Jonker, Beppie Verbrugge en Ubald Seveke. 

 

 

1. Mededelingen 

 Leny heet iedereen welkom. In verband met het overlijden van Toon Bakker geeft 

Leny het woord aan Tom. 

 Tom had een afscheidsspeech voor Toon gemaakt, maar in het programma was daar 

geen tijd voor. Hij heeft de speech aan Mariët, de oudste dochter van Toon gegeven 

en gezegd dat hij deze op onze eigen bijeenkomst zou voorlezen. Tom leest de 

speech voor, daarna houden we een minuut stilte voor Toon. 

 Met Jaap gaat het redelijk na operatie. Met Beppie Verbrugge gaat het ook goed, 

maar met haar man Gerrit minder. Tjark heeft alvast het nieuwe boekje aan hem 

gegeven, want daar staat hij in. 

 De Lichtjeswandeling met kerstborrel is op 14 december! Ook Els met de huifkar zal 

er zijn. Verder een plek waar diverse spulletjes te koop worden aangeboden. 

 Op 10 januari 2020 geeft de Dorpsraad een nieuwjaarsborrel en wordt de 

vrijwilliger van het jaar 2019 gehuldigd. 

 

2.  Verslag vergadering van 3 oktober 2019 

 Het verslag wordt zonder commentaar vastgesteld. 

 

3. Stand van zaken rond Bletzstraat 74 

 Onderzoek loopt naar de best haalbare optie voor de HKD qua locatie, in 

samenwerking met Marianne van Doorn (gebiedsmakelaar) en Vahsitha Comvalius 

(opbouwwerker POZO voor Driemond. 11 november is er een vervolggesprek. Later 

ook nog met Henk Ras van Museum om de Hoek. 

 Het bestuur heeft de bruikleenovereenkomst Bletzstr.74 voor de periode tot 31 

oktober ondertekend en met een brief teruggezonden naar Eigen Haard. In de brief 

geven we aan dat wij druk in overleg zijn met stadsdeel en mogelijke partners, dat 

er een plan voor achterstallig onderhoud gemaakt moet worden en wij benadrukken 

dat er een maatschappelijke invulling gegeven moet worden voor dit pand. Het 

stadsdeel is op de hoogte. Eigen Haard heeft nog niet gereageerd. 



 Wel moeten wij er rekening mee houden dat wij t.z.t. uit de Bletzstraat moeten, dus 

opschonen van onze spullen en vast inpakken is raadzaam. 

   

4. Boekje (9) over pompstation Weesperkarspel 

Leny deelt het nieuwe boekje uit aan alle aanwezigen. Waternet, afdeling Drinkwater, 

heeft zelf 100 boekjes gekocht. Ze liggen ook bij Bleijenberg, maar dit stopt op 

redelijk korte termijn. 

 

5. Onderwerp voor Boekje in 2020 over Sinterklaasviering in Driemond 

Leny vraagt wie wil meewerken aan het volgende boekje. Niemand springt op! Begin 

volgend jaar zal zij het opnieuw aan de orde stellen. 

 

6. Lezing over Sluis in Driemond op 12 december 2019. 

Op 17 oktober heeft Cees Pfeifer een lezing over Sluis in Weesp gegeven. Hans, Aagje 

en Beppie waren erbij. Erg leuk en Cees zal die lezing herhalen op 12 december 2019 in 

MatchZO. Deze week gaat de uitnodiging naar alle leden (gratis); niet leden betalen €5. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 Beppie: contributie 2019 is afgerond; er zijn geen giften binnengekomen. 

 De bijeenkomst van 5 december is vervallen. Op 12 december is er de lezing over 

Sluis. De vergadering van 2 januari 2020 vervalt!!. 

 Verder geen rondvragen. 

   

 

Volgende vergadering: donderdag 12 december 2019 (lezing). Eerstvolgende daarna: 

6 februari 2020. 

 


