
 
Historische Kring Driemond 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 6 februari 2020 in MatchZO te 

Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker, Netty de Vries, Aagje Klaassen, Magda Zegerius, Henri 

Kalle, Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Henk Niesing, Beppie Lucassen en Tom Witkamp,. 

Afwezig : Jaap Fokker, Gerrie van Loo, Bertus Lekkerkerker, Berthy Ram, Alie Jonker, 

Beppie Verbrugge en Ubald Seveke. 

 

1. Mededelingen 

 Leny heet iedereen welkom. In verband met het overlijden van Hans Buijs leest 

Tjark een in memoriam voor dat Leny heeft opgesteld voor in de komende 

dorpskrant. Daarna houden we een stilte ter nagedachtenis aan Hans. Hans heeft 

nog een huis vol boeken en ook krantenknipsels bewaard. In overleg met de familie 

mogen wij kijken wat voor de HKD zinvol is om te bewaren. 

 Met Jaap gaat het goed, de volgende keer komt hij weer. Beppie Verbrugge heeft 

een zware operatie ondergaan en moet zeker 2-3 weken in het ziekenhuis blijven. 

 Wij hebben afscheid genomen van Bleijenberg, die jarenlang onze boekjes verkocht. 

Tjark heeft een mooie tekening gemaakt van de winkel en die aangeboden aan Gerard 

en Wilma. Namens de HKD mogen zij in Weesp gaan eten. 

 Wij hebben een goed overleg gehad met MatchZO, de Dorpsraad, het HKD-bestuur, 

Tjark als bibliotheekbeheerder en Hans Lenters van BSO over het gebruik van de 

MatchZO ruimte (bestuurskamer en opslagruimte) voor de HKD, zodra wij uit de 

Burg. Bletzstraat 74 moeten (is nog niet bekend). MatchZO en Dorpsraad doen er 

alles aan om het ons naar de zin te maken. Toch is de ruimte beperkt. Wij hopen in 

overleg met Tjark een deel van de bibliotheekkast te mogen gebruiken voor 

historisch materiaal. 

 Door een fout via de website (geen automatische doorsturing van mails naar 

mailadresbestuurders) hebben wij een aantal e-mails vanaf april 2019 tot eind 

januari 2020 niet beantwoord. De fout is hersteld en de mails zullen met excuses 

worden beantwoord door het Bestuur. 

 Zo heeft het Stadsdeel Zuidoost de HKD gevraagd om een lezing te verzorgen 

tijdens de lunch op het stadsdeelkantoor. Dick van Gaalen is bereid dit te doen, maar 

niet in mei zoals gevraagd, wel later. 

 De Kleine Museum Gids is uit! Vijfentwintig (samenwerkende) kleine parels in de stad 

Amsterdam, waar mensen heen kunnen gaan. Op bladzijde 20 wordt ook de 

historische kring Driemond genoemd. Het boekje is voor €5 euro te koop, maar het 

Bestuur biedt dit nu alle kernleden gratis aan. 

 



2.  Verslag vergadering van 7 november 2019 

In december en januari zijn er geen HKD-bijeenkomsten geweest (dus geen verslagen), 

wel de lezing over Sluis. 

 Het verslag van 7 november wordt zonder commentaar vastgesteld. 

 N.a.v.: de lezing over Sluis in Driemond door Cees Pfeifer was erg leuk. Ook het 

raadselwapen dat Cees ons schonk  werd zeer gewaardeerd. Tjark: wij hebben pas 

oude plaatjes ontvangen over Sluis, waaronder een oude luchtfoto van de fabriek. 

 

3. Stand van zaken rond Bletzstraat 74 

 Vanwege het ontbreken van financiële middelen, moeten we vrijwel zeker uit de 

Bletzstraat 74; wanneer is nog niet bekend; we hebben 1 maand opzegtermijn. Het 

alternatief is verhuizen naar MatchZO dat ons graag wil hebben. 

 

4. Boekje (9) over pompstation Weesperkarspel 

Helaas vielen vele boekjes uit elkaar door fout drukker. Inmiddels nieuwe gekregen. Via 

portier pompstation hebben we nog eens 50 extra boekjes geschonken. Daarnaast 

exemplaren naar afdeling Communicatie, naar Ons Amsterdam, naar de KB in Den Haag 

en naar de (6) Vrienden van de Gaaspermolen. Nu Bleijenberg er niet meer is, missen we 

een verkooppunt in Driemond. 

Suggestie Richard van Vliet: geef de (nieuwe) bewoners van het Maanhof zo’n boekje of 

fotoboek 2. Eventueel met aanmeldingsformulier; dit geldt eigenlijk voor alle nieuwe 

bewoners, maar hoe vinden we die? 

 

5. ALV op 2 april 2020 

Tom geeft aan dat hij op de komende ALV formeel wil aftreden als secretaris. Hij blijft 

de nieuwe secretaris nog wel een jaar lang helpen. Dus wie stelt zich beschikbaar voor 

die functie? 

Door het overlijden van Hans, missen we een lid van de kascommissie. Aagje gaat dit 

samen met Tjark doen. 

Deze week gaat het verzoek om contributie 2020 te betalen via de mail de deur uit. De 

week daarna de stukken voor de ALV, die ook ter inzage zullen liggen. 

De lijst van geschenken is aangevuld en wordt als bijlage bij het jaarverslag 2019 

gevoegd. 

 

6. Onderwerp voor Boekje in 2020 over Sinterklaasviering in Driemond 

Er is weinig animo om mee te doen met een boekje over Sinterklaas. 

N.a.v. gesprek met Hans Lenters over voormalig Kerkwijkgebouw (nu Hobbithoeve) stelt 

Tjark voor om een boekje over de geschiedenis van godsdiensten in Driemond in kaart te 

brengen. Tjark, Aagje en Beppie (L) willen dit gaan doen. 

Mogelijk dat later nog een boekje over “Tradities in Driemond” gemaakt kan worden, 

w.o. het Sinterklaasfeest. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 Leny: heeft brief naar Weesper nieuws gezonden om foto Weesperkarspel wekelijks 

op te nemen in krant. 



 Beppie: ons blauw-witte plein heet nu officieel: dorpsplein Driemond 

 Tom: we moeten de foto’s die Gerriet Kosters heeft gegeven op USB-stick opnemen 

in ons foto-archief 

 Verder geen rondvragen. 

   

 

Volgende vergadering: donderdag 5 maart 2020. 
 


