
Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond van 3 oktober 2013 

Afwezig met of zonder bericht: Bertie, Hans, Sophia, Tom 

 

Opening: 

Nettie ontvangt alsnog de eerste prijs voor de quiz op Koninginnedag. 

De tweede en derde prijs worden thuis bezorgd. 

 

Mededelingen 

Toon: Heeft het plaatsnaambord van DRIEMOND –gem. Weesperkarspel opgehaald bij Joke Roest en 

stelt voor haar als dank een bloemetje te bezorgen. Bij veel giften zou dit wel eens problematisch 

kunnen worden. 

Joke krijgt een boekje+bedankbriefje van de voorzitter. 

Schenkingen dienen genoemd te worden. Dit zou kunnen in een rondschrijven voor de leden (Bv. 2 x 

per jaar) waarin ook meer informatie kan staan. 

De restanten van de oude draaibrug lagen er nog na de oorlog bevestigd nu ook de voorzitter van de HK 

Weesp. 

Nettie: Mevr. Bakhuizen uit het Gein heeft oude foto’s voor ons. 

Henk: Dhr. Theo Kuijt heeft geen foto’s (zie rondvraag 5/9/13) 

Henri: Foto, afkomstig van mevr. Brouwer, zal Gerrit Verbrugge overhandigen. 

Alice: Heeft afbeelding van kapel (not. 5/9/13) op oude kaart gezien.         Theekoepeltje (zie not. 

5/9/13) hoorde bij hofstede “Gaasperdam” en lag 150m het land in op een eilandje. Mogelijk liep er een 

onderaardse gang naartoe. 

Boek: ‘Oostfront vesting Holland” 

Thijs: Heeft gezien dat het naambord van de het gemeentehuis van Weesperkarspel aan de Hoogstraat 

zich op de museumzolder in Weesp bevindt. Het is toentertijd door de brandweer van het pand afgehaald 

en men dacht dat het bij een brand verloren was geraakt. 

Jan: Heeft een relatiegeschenk van de firma Otten, een soort asbak, voor de HK gekregen. 

Hij gaat foto’s maken van de plek in huize Patmos waar 3 politiecellen hebben gezeten.  

Heeft een schuilkelder bij de waterleiding ontdekt waar hij in de oorlog zelf heeft geschuild. Henk heeft 

een foto van de schuilkelder. 

Leny: Heeft via de mail van Tom vernomen dat de restaurateur van villa Schoonoord wellicht bereid is 

een lezing bij ons te komen houden. 

Heeft Sophia gebeld: Zij heeft er begrip voor dat we naar een andere webmaster willen uitkijken. Haar 

interesse lag niet zo bij onze bezigheden met boekjes. Ze wil de site overzetten naar een toegankelijker 

programma. De domeinnaam gaat naar de HK. De nieuwe WM wil ze wel inwerken. Henri voelt er wel 

voor mits het niet te snel gaat. 

Notulen 5/9/13: goedgekeurd 

Actiepunten: 

 Toon heeft mooie deurtjes gemaakt 

 Cor deelt kopie brief van Heemschut aan het Stadsdeel uit. Hr. Vervat van Heemschut is bereid 

om eventueel een lezing bij ons te komen houden. Daar de panden van Thijs ook op de 

voorgestelde lijststaan, heeft hij zijn bedenkingen en wijst erop dat als de status van monument 

wordt toegekend dat hem allerlei beperkingen oplegt, mocht hij dingen aan de panden willen 

veranderen. 



 Cor moet nog kennismaken met dhr. Falger. 

 

Historische wandeling: 29 deelnemers – duur: 2,5 uur. Veel enthousiaste reacties en een gezellige nazit. 

Voor herhaling vatbaar. Bertie en Jan hebben de “orde” bewaard zodat Cor rustig zijn uitleg kon geven. 

6 nieuwe leden! 

 

Boekje: Alice, Cor, Jan en Tjark gaan de bijbehorende foto’s selecteren. Hoeveel boekjes waren er de 

vorige keer? Wie het boekje maakt, heeft de eindredactie! 

 

Andere opzet bijeenkomsten: Lezingen door buitenstaanders of kringleden. Ook kan onaf werk in de 

groep gebracht worden, zodat andere deelnemers vanuit hun kennis toevoegingen of suggesties kunnen 

doen. 

 

Nieuwe Aktiepunten: 

 Boekje+briefje voor Joke Roest (Leny) 

 Tweede en derde prijs bezorgen (Leny) 

 Foto’s vragen aan Bea v.d. Tol-Kuijt (Nettie) 

 Boek aanschaffen (Jan) 

 Bord zoeken op zolder Museum (Thijs en Cor) 

 Foto’s selecteren voor boekje (Alice, Cor, Jan, Tjark) 

 

Rondvraag: 

Nettie: Is het mogelijk om de eerste steen van villa Eykelhof te fotograferen? Men denkt dat het daar 

niet toegankelijk is. 

Cor: 4 oktober is er een tentoonstelling in museum Ouderamstel + een film in de kerk over een 

kortgeleden verworven schilderij van Ouderkerk. Hij en Alice gaan erheen. 

Wie gaan er naar bijeenkomst HK Diemen? In het vervolg moet er minstens een bestuurslid meegaan. 

Thijs gaat niet, Henk weet het nog niet. .Voortaan je alleen opgeven als je ook naar een bijeenkomst toe 

gaat en anders bijtijds afzeggen. Er is nu met de lunch op meer mensen gerekend. 

 

Afsluiting: 7 november volgende bijeenkomst  

  

Notulist: Tjark 

 


