
 
 

 

Historische Kring Driemond 
Bijeenkomst kerngroep HKD 3 februari 2022 

Aanwezig: Joke Werver, Henk Niesing, Henri Kalle, Beppie Lucassen, Bertus Lekkerkerker, 

Berthy Ram, Alie Jonker, Thijs de Groot, Tom Witkamp, Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark 

Keijzer (not.) 

Afwezig met bericht: Aagje Klaassen, Netty de Vries 

 

1. Mededelingen: 

- Overleden leden: Gerrit Verbrugge, Alice Draijer, Jacolien Hogenhout, Mevr. Priester. 

- Tom heeft contact met Gariet Costers  (voormalig opbouwwerker) Deze heeft 

materiaal voor de Kring mbt de radiouitzending in de 70er jaren. Binnenkort hebben 

zij een afspraak. 

- Gerrit Verbrugge heeft de Kring allerlei materiaal nagelaten, waaronder fotomappen 

en historische boeken. Ook voor Alie hartelijk dank en zeer welkom! 

- De krant Amsterdam ZO plaatst binnenkort een interview  met de HKD n.a.v. de 

overgang van Driemond naar Weesp. Beppie, Leny en Tjark zijn hiervoor bevraagd en 

gefotografeerd op de brug. 

- We hebben waarschijnlijk een nieuwe webmaster: René de Groot (niet de zoon van 

Thijs) Hoera! 

 

2. Notulen 4 november 2021 

Lezing voor de Plattelandsvrouwen houdt Tjark nog in beraad. Op 17 november 

houdt hij eerst een lezing voor de PCOB in Weesp. 

 

3. Vroeger en Nu wandeling 

De Vroeger en Nu wandeling is een geschenk van ons aan Driemond 

Joke en Tjark geven een uitleg over de wandeling: er komen 19 bordjes op markante 

plekken in Driemond.  Bij elk van de 19 borden wordt kort een uitleg gegeven en de 

plaats waar hij moet komen  aangegeven (zie verder Plan van Aanpak – Vroeger en 

Nu wandeling Driemond). Eerste subsidie is binnen : €1000 van de dorpsraad. 

4. Boekje 2021 “Driemond, Linnaeus en Frankendael 

Geen verkoopcijfers bekend. Het postagenschap in de Matchzo is een verkooppunt. 

 

5. Toekomst Historische Kring Driemond 



Voorstel bestuur: Samengaan met de Historische Kring Weesp. 

Beppie en Leny hebben op 1 februari jl. een bespreking gehad met de voorzitter en 

penningmeester van de HKW.  (Tevoren was contact gezocht met de Proosdijlanden 

omdat Abcoude daar vorig jaar bijgekomen was. ) 

 Beide partijen, HKW en HKD,  zien toekomst in het samengaan.  

- Onze leden kunnen overstappen. Contributie wordt 20 Euro  per jaar. Ons bestuur 

compenseert het eerste jaar het verschil van 5 euro. 

- Weesp biedt 2 à 3x per jaar een historisch tijdschrift, 5 lezingen en elke 2 weken een 

digitale nieuwsbrief aan de ongeveer 650 leden aan. Tussen mei en september is 

daar het kantoor dicht maar zijn er wel gidsen die rondleidingen in Weesp geven. 

- Beppie heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Zij 

fungeert dan als contact tussen ons dorp en Weesp. 

- Voorlopig zal de maandagmorgen van 10 – 12 in De MatchZo blijven bestaan en kan 

verder gewerkt worden aan het verwerken van onze lokale geschiedenis. Over wie op 

deze ochtend verantwoordelijk zijn/worden moet nog gesproken worden. 

- De nieuwe naam wordt waarschijnlijk : Historische Kring Weesp-Weesperkarspel. 

- Op de komende ALV op 7 april wordt door ons definitief besloten of de Kringen 

samengaan. Bij onze jaarstukken wordt een exemplaar van het Weesper tijdschrift 

meegestuurd.  

- Elk lid moet schriftelijk aangeven dat hij/zij over wil stappen.  

-  

6. Rondvraag: 

- Tom: Toekomst Langerlust. Er is een werkgroep (vn. leden uit Gein3dorp) bezig 

plannen te ontwikkelen voor het hergebruik van de leegstaande boerderij. Tom en 

ook Wim Glansbeek (beiden Dorpsraad) nemen hier aan deel. 

- Henk: Blijft middels foto’s de voortgang van ons dorp volgen en zet deze op 

Facebook. Het is zeker belangrijk om ook de “nieuwe” geschiedenis (Maanhof) te 

blijven vastleggen.  

Volgende bijeen komst 10 maart 2022  

Elke Maandag van 10 tot 12 open huis: ook alleen voor koffie en een praatje 


