Beste Kringvrienden,
Hoewel wij als werkgroep al sinds 2006 actief zijn, is dit het eerste Jaarverslag van de Historische Kring Driemond
(HKD). Voor de activiteiten van vóór 2013, verwijzen wij kortheidshalve naar onze eerste nieuwsbrief die in
december 2013 is verschenen.

Jaarverslag 2013
inleiding
In april 2013 namen we het besluit om een zelfstandige Vereniging op te richten: De Historische Kring Driemond.
We hebben door de notaris vastgestelde statuten en zijn een officiële vereniging. De ledenraad van een vereniging
komt 1x per jaar bij elkaar en neemt de beslissingen.
bestuur
Het Dagelijks bestuur van de HKD bestaat sinds april 2013 uit:
Leny Schuitemaker
voorzitter,
Jan Buurman
penningmeester en
Tom Witkamp
secretaris.
De bestuursleden zijn voor 3 jaar gekozen en kunnen 1x herkozen worden. Om er voor te zorgen dat het bestuur
niet in één keer aftreedt wordt het oudste bestuurslid, Jan Buurman, al in 2014 herkiesbaar voor een nieuwe
termijn. Tom Witkamp is herkiesbaar in 2015 en ondergetekende in 2016.
ALV
Elk jaar in april/mei is er de Algemene Ledenvergadering, alle leden krijgen een uitnodiging per email,
Leden zonder email krijgen een uitnodiging in de bus. Het totaal aantal leden na oprichting in 2013 is eind 2013
62 personen.
Bijeenkomsten
Een kerngroep van ca. 15 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorpshuis
(MatchZO). De bijeenkomsten zijn openbaar en geïnteresseerden zijn bij voorbaat uitgenodigd!
Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal samen een glaasje.
De kerngroep is in 2013 10x bij elkaar geweest.
Doorlopend – dus ook in 2013 – verzamelen wij historisch materiaal via interviews, foto's, boeken, etc.;
veel bewoners kwamen reeds met foto's, boeken en diverse voorwerpen. (zie bijlage)
Publicaties
Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een artikeltje van de hand van Tjark Keijzer, vaak met een foto
van Henk Niesing er bij.
In 2013 zijn de eerste twee deeltjes uitgebracht in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar
omgeving:
Deel 1 “Weesperkarspel, hoe is het begonnen ?” kwam uit in april 2013 en is bijna uitverkocht.
Deel 2 “Vervoer en rustpunt. Over Zandpad en Begraafplaats Driemond” kwam in november uit en is
samen met onze eerste nieuwsbrief naar alle leden gezonden

Activiteiten
Eind april hebben we een (moeilijke) historische quiz over Driemond gehouden tijdens het Oranjefeest.
In een stand tijdens het feest hebben we onze vereniging gepromoot en deel 1 van onze boekjes verkocht.
Dat deden we eind december nog eens tijdens de Kerstborrel van de Dorpsraad.
In mei was er een bijeenkomst in Diemen van een aantal historische kringen uit de omgeving o.a. Diemen
en Ouder-Amstel. 3 leden hebben onze HKD vertegenwoordigd met de opmerking dat dit in de toekomst
een taak voor het bestuur is.
Er is op 7 september een Historische rondwandeling georganiseerd langs de Geinbrug, het Zandpad en langs
de Lange Stammerdijk tot aan de Gaaspermolen, onder leiding van Cor Draijer. Er waren 29 deelnemers .
Veel enthousiaste reacties en een gezellige nazit. Voor herhaling vatbaar. Zes nieuwe leden!
Er zijn contacten geweest met de erfgoedvereniging Heemschut over het aanvragen van de gemeentelijke
monumenten-status voor een aantal panden in ons dorp. Het gaat om de boerderij van Roest, om het
huis/de werkplaats van Thijs de Groot, om het rijtje van 6 woningen aan het Zandpad en om het 'blauwe huis' aan
de Lange Stammerdijk 8/10. Er is een voorstel ingediend bij het stadsdeel, de reactie laat op zich wachten.
Evert van Voskuilen heeft opdracht gekregen van Stadsdeel Zuidoost om de historie van Amsterdam Zuidoost in
een boek vast te leggen. Hij heeft de HKD benaderd en toegelicht dat het hem vooral gaat om verhalen van
mensen die vroeger in de Bijlmer hebben gewoond, als schakel (rond 1930) tussen het verre verleden en het
heden. Hij heeft inmiddels 4 tot 6 mensen uit Driemond geïnterviewd. Wij krijgen de teksten en hij zal ook
foto- en kaartmateriaal met ons delen. Het boek zal in 2014 verschijnen.
Website
Sophia Loch is de beheerder van onze website www.historischekringdriemond.nl . In verband met gezondheidsproblemen is afgesproken dat in 2014 een andere webmaster aangesteld wordt. Wij danken Sophia hartelijk voor
haar werk.
Een eigen historische Kring Huis
Een wel zeer bijzonder gebaar heeft de familie Niesing gemaakt. De benedenverdieping van hun pand aan de Lange
Stammerdijk nr. 33 mogen we gebruiken om ons archief op te slaan en voor de werkgroepjes om hun voortgang te
bespreken en op de computer te werken.
NB We kunnen nog 4 (klap) stoelen en extra verlichting gebruiken: heeft u iets op zolder staan dat we zouden kunnen
gebruiken en dat u kwijt wil, wilt u dan een mailtje sturen?
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Contactgegevens Historische Kring Driemond
Het secretariaatsadres is: Leghornstraat 9, 1109 BW Amsterdam ZO (Driemond).
Het emailadres is: info@historischekringdriemond.nl
Onze website is www.historischekringdriemond.nl

Bijlage
Onderstaande schenkingen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen, met dank aan de gulle gevers
Oude foto's en krantenknipsels:
Een beker met het opschrift: Aangeboden door het Gemeentebestuur
van Weesperkarspel voor uw verblijf in Indië.
Een ingelijste foto: Centrale noodcommissie.
Een ingelijste oorkonde: 40 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina,
uitgereikt aan de Nederlandse jeugd.
Krantenknipsels.
Plaatsnaambord Driemond- gemeente Weesperkarspel.
Boek over het Westfriese geslacht Sluis.
Foto Lage Bijlmer.
Schilderij met trekschuit bij Geinbrug.
Metalen asbak van firma Otten.
Fotoboek Weesperbrug 76 jaar (vervanging in 10 uur fotografie).

Mevr. R. Bakhuisen
via Mevr. W. Schippers van
haar vader Ben de Hartog

Mevr. T. de Rooy
Mevr. J. Roest
Mevr. Kwakkernaat
De heer G. Verbrugge
Fam. A.C. Brouwer
De heer J. de Groot
Ron Droomers

Hartelijk dank ook aan Wilma en Gerard Bleijenberg die belangeloos onze boekjes verkopen!

