
Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD) van 5 september 2013 in het MatchZO te Driemond.  
Aanwezig:  Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Alice en Cor Draijer,  Berthy Ram, 

Netty de Vries, Tjark Keijzer, Rob Jongkind, Hans Buijs, Henri Kalle, Henk Niesing, Toon Bakker, Tom Witkamp 
(secretaris). 

Afwezig met of zonder bericht:  Thijs de Groot, Greet Groenestein, Sophia Loch. 

 
Opening 

Leny opent de bijeenkomst. Hans (en partner Wim) vieren 25 jaar Driemond door in de HKD lekkere bonbons uit te 

delen. Hans en Netty hebben het verslag niet ontvangen of uit kunnen printen. Extra exemplaren zijn bij elke 

bijeenkomst te krijgen. 
 

Mededelingen 

– Sophia is veel niet aanwezig, maar zij wil wel de website doen. Leny stelt voor om toch een alternatief dichtbij te 
zoeken voor bijhouden website. 

– De WA-verzekering (Rabo) is rond. 

– Toon heeft van Joke Roest een bord Driemond Weesperkarspel gekregen voor ons archief, wat we in dank 
aanvaarden. 

– Lydia heeft ons oude foto's van Weesp gegeven die we graag bewaren. 

– Secretaris heeft tijdschrift Speuren en ontdekken ontvangen dat rond zal gaan met briefje (Cor – Henk – Netty – 

Hans – Henri – Jan – secretaris). 
– Mail hr. Falger (over Cornelis Eenhuizen is door Cor opgepakt en beantwoord. Hr. Falger maakt een boekje dat 

begint bij de Geinbrug in Weesperkarspel. We zullen hem eventueel vragen voor een lezing in Driemond. 

– Netty vraagt informatie over een nonnenklooster in de lage Bijlmer. Alice weet wel van een kapel tussen 1800-
1900. Daar zijn nog dakpannen van. Netty zoekt verder naar gegevens. 

– Netty krijgt foto's van de lage Bijlmer van Henk van Treur. 

– Evert heeft al interviews gehouden o.a. met Toon en Cor/Alice. 
– Henri/Henk verzamelen verhalen via Piet Koster; o.a. over speeltuin De Engel (ongeluk in 1934); een verhaal over 

illegaal slachten (koe en een varken); een verhaal over meester Jansen, hoofd openbare lagere school (ca. 1935 – 

1950). Henri heeft ook geluidsopname van interviews. 

– Henri heeft nieuwe foto's van Aad Mooiweer en Mulstraat (1951) 
– Jan is naar gebouw bij kerkhof Driemond geweest; daar zaten vroeger ook 3 politiecellen in, maar helaas is dit 

verdwenen. 

 
Historische rondwandeling Lange Stammerdijk zaterdag 7 september 2013 tussen ca. 14.00 en 16.00 uur.  

Werkgroep: Cor, Berthy en Jan, is er helemaal klaar voor. Cor geeft onderweg uitleg. 

Start is bij het Kanaal. Einde bij MatchZO. Koffie/thee in MatchZO is gratis. 

 
Boekjes (deel 2 over Zandpad en begraafplaats Driemond) 

Deel 2 van onze serie willen we in de 2e helft van november uitgeven. Het gaat over Zandpad, begraafplaats en 

Varia). Teksten deel 2 zijn af. Jan gaat helpen met foto's digitaal beschikbaar te maken. Tom zal in nauw overleg met 
Cor de tekst en foto's omzetten naar boekje deel 2.  

 

In oktober bekijken wat boekje deel 3 moet worden en hoe ver de groepjes zijn met hun onderwerp. 
 

Andere opzet bijeenkomsten 

Cor: als vereniging moeten we 1x per 2 (of 3?) maanden een ledenavond houden over een bepaald onderwerp. Dat 

kan ook een lezing zijn of inloopdag of historische wandeling. We kunnen dan ook andere Historische Kringen 
uitnodigen. 

Tijdens de andere kringbijeenkomsten kunnen we dan meer in groepjes diverse onderwerpen verder bespreken of 

uitwerken. Het bestuur vergadert vooraf en als zij wat te melden hebben doen zij dat kort. Over belangrijke zaken 
wordt wel plenair vergaderd. De aanwezig HKD leden gaan akkoord met dit voorstel. 

 

N.a.v. Verslag 
– Cor n.a.v. Subsidieafwijzing: staat er verkeerd, wij zijn een Vereniging en geen Stichting. 

– Cor: antwoord op brief Heemschut over aanmerken 4 panden in Driemond als gemeentemonumenten (1e is 

boerderij Roest, 2e is huis/werkplaats Thijs de Groot, 3e zijn rijtje 6 woningen aan het Zandpad en 4e is 'blauwe huis' 

Lange Stammerdijk 8/10). Hiervoor moet aandacht gevraagd worden; dit onderwerp in januari oppakken. 
 

 



Rondvraag 

– Berthy is bezig met onderzoek naar Bea Kuit (Dick van Altena) die bij Otten heeft gewerkt als chauffeur. Broer 

Theo Kuit (Emmen) heeft waarschijnlijk foto's. Zij zoekt dit verder uit. 
– Cor vraagt Tom om nog 5 boekjes deel 1 (ter plekke gegeven). 

– Toon n.a.v. Weesperbrug-artikel in Weespernieuws: de draaibrug is pas later weggehaald (1947). Cor vraagt of hij 

een dossier wil aanleggen over de Weesperbrug. Hij informeert verder bij Weespernieuws over het artikel. 
– Tom memoreert 5 oktober, 12.00 uur de uitnodiging HK Diemen in De Schakel, burg. Bickerstraat 46a (ASV), 

1111 CC Diemen-Centrum (Cor, Alice, Toon, Henk, Hans en Thijs). 

– Boek over Sluis is nu bij Cor/Alice. 

 
Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 3 oktober om 20.00 uur (bestuur 19.30)  

N.B. Berthy en Tom zijn afwezig!) 

              
Aktiepunten: 

– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties 

– Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen 
– deurtjes voor minimaal 2 HKD-kasten (Toon) 

– actualiseren website en alternatief dichtbij zoeken 

– gemeentemonumenten in januari oppakken 

– andere opzet bijeenkomsten verder uitwerken (in jaarplan?) 
– lezing (hr Falger?) voorbereiden. 

– boekje deel 2 rond 15 helft november klaar. 

 
Tom, 10 september 2013. 


