
 

Winterbericht Historische Kring Driemond 

“Ter leeringh ende vermaeck”    Driemond, december 2020 

 
Boerderij Oud Bethlem van E.Nagel 

Historische tijden zijn aangebroken. Door de 

lock-down zijn we aan huis gebonden en ligt 

verveling op de loer. 

In de Historische Kring kijken we naar het 

verleden. Wat deden mensen vóór ze konden 

gamen en netflixen?  Toen er nog niets online 

was maar de wereld bestond uit wat je met je 

eigen ogen kon zien en met je handen kon 

doen.  Toen je gewoon met elkaar praatte, 

elkaar een brief schreef en een fotoafdruk 

prijzig was. Toen de maandag 

wasdag en de woensdag gehaktdag 

was. Toen er in de winter sneeuw 

lag, de sloten bevroren waren en je 

met een kruik naar bed ging. 

Toen luisterden de mensen naar de 

radio, deden spelletjes, puzzelden, 

maakten muziek en werd er 

gehandwerkt en getekend. En men vermaakte 

zich op clubs en in verenigingen waar je je 

dorpsgenoten ontmoette en samen 

toneelspeelde, sportte of handwerkte. 

Driemond had vroeger, in de 50er jaren, meer 

dan 30 verenigingen, maar géén historische 

vereniging.   

Graag willen wij als historische kring alle 

Driemonders vermaken met dit ouderwetse 

winterbericht. U vindt hier een historisch 

verantwoorde Driemondquiz, een 

kruiswoordpuzzel, een fotopuzzel waarvoor u 

toch echt naar buiten moet, en een 

tekenwedstrijd voor jong en oud 

waarmee prijzen te winnen zijn. 

De Stichting Dorpsraad Driemond 

danken wij hartelijk voor haar 

financiële bijdrage. 

Veel plezier,  

Het bestuur van de Historische Kring 

Driemond 

  



  

II   Historische Quiz  

 

  1. Driemond dankt zijn naam de drie rivieren, welke 

waren dat? 

(a) De Gaasp, het Gein en Smal Weesp 

(b) Het Gein, de Gaasp en De Diem 

(c) De Rijn, het Gein en de Merwede 

(d) De Gaasp, het Gein en de Vecht 

 

2. Hoe heette de gemeente waar Driemond vroeger 

onderdeel van was? 

(a) Abcoude 

(b) Geinbrug 

(c) Weesperkarspel 

(d) Weesp 

 

3. Wie was de laatste burgemeester van  

Weesperkarspel ? 

(a) W.J.A.C. Bins 

(b) D.D.W.J. Kastelein 

(c) A.W. Mul 

(d) J.F. Bletz 

 

4.  Hoeveel inwoners had Weesperkarspel in 1869 ? 

(a) 1200 inwoners 

(b) 1300 inwoners 

(c) 1400 inwoners 

(d) 1500 inwoners 

 

5.  Hoeveel inwoners had Driemond in 2020 ? 

(a) 1450 inwoners 

(b) 1550 inwoners 

(c) 1650 inwoners 

(d) 1750 inwoners  

 

6.  Welke dieren staan op het oude wapen van 

Weesperkarspel? 

(a) ooievaars en reigers 

(b) reigers en bloedzuigers 

(c) vissen en eenden 

(d) ooievaars en spinnen 

 

7.  Hoe heette het Amsterdam-Rijnkanaal vroeger? 

(a) Keulse vaart 

(b) Rijnkanaal 

(c) Merwedekanaal 

(d) Amsterdams kanaal 

 

8.  In welk jaar kwam Driemond officieel bij 

Amsterdam? 

(a) 1962 

(b) 1966 

(c) 1964 

(d) 1968 

 

9.  Welk café/uitspanning van vroeger lag niet aan het 

Gein? 

(a) Geinzicht 

(b) De Vink 

(c) Kraantje Lek    

(d) Het schone Gein 

 

10.  Waar stond het stadhuis van Weesperkarspel? 

(a) aan de Provinciale weg 

(b) aan het Zandpad 

( c) in Weesp 

(d) Gein-Zuid 

 

 

11.  Hoeveel jaar bestaat Fa. De Groot aan het 

Zandpad? 

(a) 56   jaar  

(b) 93   jaar 

(c) 109 jaar 

(d) 115 jaar  

 

12. Wanneer vond de eerste Geinloop plaats? 

(a) 1970 

(b) 1975 

(c) 1976 

(d) 1978 

  

13.  Welke straat in Driemond heette rond 1960 de 

Rijnstraat? 

(a) de Lentestraat 

(b) de Herfststraat 

(c) de Winterstraat 

(d) de Zomerstraat 

 

14. In welk jaar werd Geinburgia opgericht? 

(a) 1945 

(b) 1950 

(c) 1955 

(d) 1960 

 

15. Welke achternaam komt het meest voor in 

Driemond? 

(a) Vos 

(b) De Vries 

(c) Van Vliet 

(d) Griffioen 

 

16. In Januari 2020 sloot de winkel van Gerard en 

Wilma Bleijenberg. In welk jaar begon de opa van 

Gerard, Gerrit Jan Bleijenberg,  met de winkel in ons 

dorp? 

(a) 1923 

(b) 1934 

(c) 1945 

(d) 1956 

 

17. Hoe heette de Gaaspermolen voor hij Gaaspermolen 

heette? 

(a)  Griffioenmolen 

(b)  Gemeenschapsmolen Nr.1 

(c) Geinbrugmolen  

(d)   Weespermolen Nr.3 

 

18. Sjoerd Venema won met zijn “Gele van Bourgondië” 

in 1976 een beker bij een grote landbouwtentoonstelling 

in Brabant. Wat was die Gele? 

(a)   een pompoen 

(b)  een hond 

(c)  een konijn 

(d)  een zonnebloem 

 

 

 

NB  

veel antwoorden vindt u in de 10 groene boekjes van de 

Historische Kring 

  



III Vereniging Historische Kring Driemond: Word lid! 

Al had Weesperkarspel (Driemond) 

vroeger allerlei verenigingen, een 

vereniging als de historische kring was er 

70 jaar geleden niet. Dat is een 

vereniging uit de moderne tijd. Met 

ongeveer 100 leden zijn wij procentueel 

gezien groot maar we zouden graag 

nieuwe leden verwelkomen. Voor 15 

euro bent u al lid. 

U kunt zich opgeven via de website 

www.historischekringdriemond.nl . Of u kunt een emailtje sturen naar 

info@historischekringdriemond.nl, of een briefje in de bus doen bij de dorpsraad of een van de 

bestuursleden.(zie laatste blz) 

We komen op de eerste donderdag van de maand in de 

MatchZo bij elkaar van 20.00 tot 21.30 uur ( als er geen 

Corona heerst natuurlijk) en daar bespreken we waar 

iedereen mee bezig is. Herinneringen worden opgehaald, 

maar ook  de eigen familiegeschiedenis kan aan bod 

komen. Het gaat niet alleen om de geschiedenis maar ook 

om de gezelligheid. Na afloop drinken we nog een glaasje 

met z’n allen.   

Elke maandagochtend (buiten de schoolvakanties)  
hebben we koffieochtend in de bestuurskamer van de 
MatchZo van 10-12. Iedereen is welkom voor een praatje, 

koffie of om iets te vragen of om oude foto’s te brengen.                                       
 
Elk jaar geven we een (groen) boekje uit.  Soms in 
samenspraak met een organisatie. Zo werd deel 8, 
“Wonen in Driemond” gemaakt in samenspraak met “de 
Goede Woning” Maar meestal bedenken we zelf een 
onderwerp.  
Per boekje doen zo’n vier à vijf mensen onderzoek naar 
het onderwerp waarvan we besloten hebben dat daar 
een nieuw boekje over komt. De nadruk ligt op de 
laatste 70 à 100 jaar omdat we graag mensen 
interviewen die kunnen vertellen hoe het was. 
De eerste boekjes zijn in middels uitverkocht maar de 
volgende kunt u nog kopen: 
 

Fotoboek Driemond deel 2 € 10 

5 Buitenplaatsen € 3,50 

6 Middenstand in Weesperkarspel-Levensmiddelen € 4,- 

7 Verenigingen in Driemond (1)vroeger en nu € 4,- 

8 Wonen in Driemond € 5,- 

9 Pompstation Weesperkarspel € 5,- 

10 Godsdienst in Weesperkarspel/Driemond € 5,- 



Fotopuzzel 
 
Waar is dit? Schrijf het adres of de plek (bv. op de hoek van/naast) op. 
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VI Driemondse Kruiswoordpuzzel 
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 Horizontaal  Verticaal 

1. Eerste voorzitter Dorpsraad 2. …. & de Vries (snackbar) 

5. Voorlaatste burgemeester Driemond 3. Voornaam huidige voorzitter Dorpsraad 

6. Peuterspeelzaal/ voorschool 4. Voormalige vogelvoerfabriek 

10. Hier staat nu fontein Huize Driemond 5. Naam brandweerkazerne 

12. Vroegere naam Driemond 7. Volkstuinvereniging 

13. Autobedrijf 8. Columniste Dorpskrant 

14. Naam van sportverenigingen 9. Kraantje ... 

15. Stal voor paarden in Driemond 11. Naar deze illustrator is school vernoemd 

 



De oplossing van de puzzel op de vorige bladzijde:  

De historische kring wenst u een 

A B C D E F G H 

. . . . . . . . 

                                                                   en  gezond 2021           

V HISTORIE 

2020 is bijna ten einde. Zoals elk jaar had het zijn spannende, nare, vrolijke en schokkende 

gebeurtenissen, maar vooral was het het  jaar van de CORONA. Diep greep het in in het 

persoonlijk leven, en de hele wereld kreeg ermee te maken. 

Maar hoe ging dat in onze streek door de eeuwen heen? Hoe keek men terug op 1920, 1820, 

1720 of 1620?  

In 1920 werd het laatste slachtoffer van de Spaanse Griep begraven. In Nederland waren 

38.000 mensen aan deze pandemie overleden; wereldwijd miljoenen. Na de armoede en de 

tekorten van de Eerste Wereldoorlog 

krabbelden we voorzichtig weer op. Er werd 

weer veel gebouwd. Er stonden nieuwe 

woningen in het dorp aan het Zandpad.(foto 

±1920) 

1820 bracht  een nieuwe periode voor 

Nederland. Napoleon was bij Waterloo 

verslagen. De Franse bezetter was weg  en we 

hadden weer een Oranje op de troon. De 

mensen moeten opgelucht zijn geweest na een 

tijd waarin de belastingen zwaar drukten voor de financiering van Napoleons oorlogen en 

waarin veel  jongemannen moesten gaan vechten.  

In 1720 konden de Weesperkarspelaars zich vergapen 

aan de weelderige landhuizen die langs het Gein, Gaasp 

en Smalweesp waren verschenen. Wellicht heeft die 

rijkdom  de plaatselijke bevolking ook wat voordeel 

gebracht zoals seizoenswerk en het leveren van 

agrarische producten. Er was weinig onrust in het land. 

Dat was in 1620 wel anders: Weliswaar was er een 

wapenstilstand  en waren de meeste Spaanse troepen 

verdreven maar de herinnering aan moorden en 

plunderingen uit de eerste periode van de 80-jarige 

oorlog lag nog vers in het geheugen. Maar de groeiende rijkdom van steden zoals Weesp en 

Amsterdam bracht ook weer welvaart in de omgeving. 

Wij wensen u een historisch mooi 2021.  

Tjark Keijzer   



VII  Tekenwedstrijd voor jong en oud    

Teken of schilder iets dat met Driemond te maken heeft, 

bijvoorbeeld de brug, of je buurman, de school of het 

Kerkwijkgebouw/de Hobbithoeve. 

Voorwaarden: 

- Iedereen mag met één kunstwerk meedoen. 

- Insturen tot 15 januari 2021. 

- Je kunstwerk mag niet groter zijn dan 1 A4 tje en het moet in een brievenbus passen. 

- Zet achterop je naam, adres en je leeftijd en wat het onderwerp is wat je getekend hebt. 

- Er zijn 3 leeftijdscategorieën : 

- 0 tot 6, 6 tot 12, 12 jaar en ouder 

- De winnaars in elke leeftijdscategorie mogen een boek uitzoeken bij boekhandel  PeZZi PaZZi 

in Weesp. 

- Winnaars worden na 25 januari bekend gemaakt. 

- Inleveren: 

Brievenbus dorpsraad, MatchZo of bij een van de bestuursleden in de brievenbus: 

Zandpad 68 

Burg.Kasteleinstraat 35 

Leghornstraat 9 

Succes!  

Puzzels en Quiz: oplossingen insturen 

Oplossingen voor de puzzels en de quiz kun je vóór 15 

januari mailen naar info@historischekringdriemond.nl 

of bij een van bovenstaande adressen in de bus doen.  

Vergeet niet naam en adres te vermelden. 

 

Stammerdijk 1922   meer foto’s in de beeldbank van de historische 

kring: www.historischekringdriemond.nl 

 

 

 

 

 

Uitgave:  Historische Kring  Driemond, www.historischekringdriemond.nl 

Drukwerk:  DSS, Achtergracht Weesp 

Financiële bijdrage: Dorpsraad Driemond 


