
 
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” 4 JUNI 2015 

Aanwezig:  Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Netty de Vries, Alice 

Draijer, Cor Draijer, Toon Bakker,Beppie Lucassen,  Rob Jongkind, Henk Niesing, Henri Kalle, Dick 

van Gaalen, Gijsbrecht Roije, Margo Rens, Tjark Keijzer (not) 

Afwezig met bericht:  Berthy Ram, Hans Buijs, Thijs de Groot, Tom Witkamp 

1. Opening 

Leny verwelkomt Alice die een paar maanden niet kon komen door dat ze ziek was. 

Leny stelt een voorstelrondje voor vanwege de aanwezigheid van Margo en Gijsbrecht die onze 

gelederen komen versterken. 

2. Mededelingen 

Jan krijgt van een tante van de firma Beukenhof (Lange Muiderweg) een exemplaar van de brief 

d.d. 3 mei 1945 die het Comite “Helpt elkander” aan koningin Wilhelmina stuurde. Alice had ook 

zitting in dat comité. De brief bevindt zich al in ons archief maar we zijn blij met nog een 

exemplaar. 

- De open middag is in 2015 i.p.v. 2014 

 

3. Verslag 7 mei 2015 

- Beppy dient als BEPPIE gespeld te worden 

- Cor wijst erop dat de gevallenen in de periode 1945 -1950 een vergeten groep zijn (6000) 

en verzoekt de vergadering het comite 4-5 mei te vragen het gedenkteken voor de twee 

Weesperkarspelse mannen die in Indie gesneuveld zijn dichtbij het andere gedenkteken 

voor de gevallenen (van Lith) te plaatsen en dit zo mee te nemen in de toekomstige 

herdenkingen. 

- Cor wil om het contact met de leden te verbeteren de Nieuwsbrief vaker laten verschijnen. 

Zo kan men zien waar we mee bezig zijn en de voortgang van de diverse groepen volgen. 

Ook het archief en eventuele aanwinsten kunnen in de brief vermeld worden. Cor heeft 

een voorzet op papier voor alle mogelijke onderwerpen in de brief. Er zijn bezwaren. 

Gevreesd wordt dat de brieven dan veel herhalingen zullen bevatten. Nu verschijnt de 

nieuwsbrief 2x per jaar. 

- Het gespreksgroepje dat naar aanleiding van het boekje van Salomons aan de slag gaat, 

bestaat uit Cor, Margo, Gijsbrecht en Tjark. 

 

4. 5 september wandeling zondagschool 

De voorbereidingsgroep Leny, Beppie, Jan en Tjark maakt een afspraak (wordt 18 juni)  

 

 



5. Voortgang fotoboek 

Er zijn nu 30 bladzijden foto’s en verhaal. Graag wil de groep de dia’s van de collectie De 

Wild bekijken of daar ook nog materiaal bij zit voor dit fotoboek. Daarom moet het 

digitaliseren gaan starten. Dick maakt vóór de volgende bijeenkomst een handleiding zodat 

een ieder die zich geroepen voelt aan de slag kan. 

 

6. Waar is iedereen mee bezig? 

- Digitaliseringsgroep komt nog bijeen. Dick is supervisor (zie 5) 

- De buitenplaatsen zijn op tijd klaar voor een nieuw boekje.(Cor en Hans) 

- Werkgroep woningen komt wat moeilijk tot afspraken. Jan is bezig op het stadsarchief 

maar krijgt nog niet de goede dossiers. Cor wijst ons op een uitgave van het kadaster: Aan 

de slag in de kadastrale archieven – M. Verheijen. Jan gaat dit aanschaffen. 

- Middenstand gaat gestaag verder in kalm tempo.(berthy en Netty) 

- De geschiedenis van de Waterleiding wordt een idee voor een toekomstig boekje. Henri wil 

daar mee bezig. 

- Toon en Henk hebben een opzetje gemaakt voor het onderwerp: de oorlog in Driemond. 

Niet alles kan behandeld worden zolang er nog familie in leven is. Toon draagt een liedje 

voor over de oorlog. Van Alice is  ook al veel informatie over de oorlog in interviews 

vastgelegd. 

Gijsbrecht en Margo willen Henk en Toon graag interviewen. Dit wordt aangehouden. 

- Cor wil graag zijn materiaal rechtstreeks op de computer in het HH hebben. Jan, Dick, Rob 

en Cor gaan samen dit probleem bekijken. 

- Margo wil graag bij de werkgroep Lange Stammerdijk. 

- Voltallige bestuur krijgt de e-mails van info. Het White Board staat klaar in het HH als ook 

de papieren Flipover. 

-  

7. 13 juni open huis 

Aanwezig zijn Cor, Tjark, Rob en anderen. Tjark zorgt (voorlopig) dat het Huis schoon blijft 

en de voorraden worden aangevuld. (koffie, thee) 

 

8. Rondvraag 

- Dick meldt vanuit de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad dat de plannen voor de bruggen 

in het verkeersplan kruising Gein – Provinciale Weg gewijzigd zijn. De eerste, lelijke 

ontwerpen zijn aangepast. Wel 2 knelpunten. De helling van het Zandpad naar de kruising 

wordt nog steiler en de fietsers worden aan de waterkant het dorp binnengeleid zodat ze 

nog moeten oversteken. 

- Henk wil graag de voorwerpen die hij uit de grond detecteert presenteren. 

- Rob wil de dia’s van de Wild nu alvast gaan bekijken. 

- Beppie denkt dat ze vanwege haar werkzame leven afspraken ophoudt. Dit wordt ten 

stelligste ontkent! 

- Nettie meldt dat Berthy had gesproken over een gevelsteen die zich aan de achterzijde van 

de kaasboerderij in Gein Noord zou bevinden, maar die niet gevonden is.    

- E-mail Margo:  margorens@planet.nl 

-  E-mail Gijsbrecht:  groije@kpnmail.nl  

mailto:margorens@planet.nl

