
Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” van 4 februari 2016 in MatchZO te Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen, Tjark Keijzer, Henri Kalle, Hans Buijs, Cor Draijer, 

Henk Niesing, Berthy Ram, Toon Bakker, Jaap Fokker, Thijs de Groot (ged.) en Tom Witkamp (secretaris). 

Afwezig met bericht:  Alice Draijer, Jan Buurman (penningmeester), Dick van Gaalen, Rob Jongkind, Netty de Vries, 

Alie Jonker, Bep Verbrugge, Gerrie van Loo, Henk Nagel,  

1. Opening 

Leny: heet iedereen welkom en meldt wie afwezig zijn. Speciaal wordt stil gestaan bij de situatie van Jan. Leny en 

Tom hebben contact met zijn zonen. Tom is van de week langs geweest en Thijs is er op dit moment. Jan heeft nog 

enkele weken volgens de artsen; hij praat wel, maar is erg in de war en herkent niet iedereen. 

2. Mededelingen 

- Omdat Jan ziek is, heeft het bestuur via zijn zoon Marco alle HKD gegevens ontvangen. Leny is gemachtigd om 

betalingen te doen en heeft inmiddels een aantal rekeningen betaald. Beppie heeft zich bereid verklaard om voorlopig 

het penningmeesterschap op zich te nemen, dus alle declaraties kunnen naar Beppie. Tom is bijna rond met het 

ledenbestand. 

- Herdenkingsdienst 2016: Tom heeft gemeld bij Leny dat hij geen trekker wil/kan zijn van het herdenkingsproject 

2016 (andere plaat voor beeld Van Lith, subsidie aanvragen, overleg met 4 5 mei Comité en scholen over draaiboek 

herdenkingsplechtigheid). Leny zal AnneMarie als opbouwwerker vragen om de trekkersrol op zich te nemen. 

- Uitnodiging van Oranjevereniging om mee te doen met de verenigingenmarkt. Gezien de ervaringen vorige keer, met 

de geringe belangstelling, zien wij er deze keer vanaf om mee te doen. Leny zal antwoorden. 

- mail Jacob Vedder over topografische kaart uit 1949 en hij heeft gegevens/portretten van eigenaars meelfabriek De 

Gaasp uit 1900. Leny heeft enthousiast gereageerd en hem uitgenodigd. Zelf staat Jacob op 6 februari in de molen De 

Hoop in Loenen. Leny zal Jacob vragen om de gegevens. 

- De Historische Vereniging Ouder Amstel heeft ons uitgenodigd voor hun presentatie van een nieuwe website. Leny 

heeft vriendelijk bedankt maar ons afgemeld. 

- Op dit moment worden de nieuwe brugleggers via de Gaasp naar het viaduct van de A9 gevaren en met grote kranen 

op hun plaats gehesen. Erg indrukwekkend (fotomomentje?) 

- Jaap: panden aan de Provincialeweg 13 en 14 staan weer te koop. 

- Jaap: is er iets bekend over de dorpsboerderij in de Bletzstraat (van An van Vegten)? Cor vraagt Alice naar de 

historie ervan. Berthy vraagt An van Vegten om informatie. 

3. Verslag van 7 januari 2016  

Dick is er niet maar heeft wel wat opmerkingen doorgegeven aan Leny: 

punt3: afspraak met bestuur voor digitale uitleg is gemaakt 

punt 6: 13 februari deel 2 van Dick’s workshop “onze website als universele toegangspoort”. 

punt 8: extra beveiligingssoftware aangeschaft om site te beschermen tegen hackers. 

punt 12: moet zijn Tjark 

n.a.v. artikel Tjark over de locomotief: Toon wist dat deze in 1938 werd gebruikt om zand te vervoeren (met 

kiepwagons) vanaf een steiger aan de Gaasp, ter hoogte van Waterleiding, naar de Geinbrug: zand om het talud te 

maken voor de Weesperbrug. 

 

4. Vervanging penningmeester 

Wij (Leny en Tom) zijn erg blij dat Beppie bereid is Jan te vervangen als penningmeester. 

 

5. Huiskamersessies 

N.a.v. Dick’s opmerking over welk doel die dienen, stellen wij gezamenlijk vast dat die sessies vooral bedoeld zijn om 

mensen (leden) duidelijk te maken hoe leuk het bezig zijn met geschiedenis kan zijn. 

Cor merkt (nogmaals) op dat het stamboomonderzoek een leuk onderwerp is voor een kleine groep geïnteresseerden, 

die hij graag wegwijs wil maken in de materie. Leny stelt voor om de leden gelijk met de aankondiging van de ALV 

hiervoor uit te nodigen.     

 

6. ALV van 7 april a.s. 

Wij gaan als bestuur de jaarstukken (incl. balans) opstellen en zullen die in ieder geval 4 weken voor de vergadering 

naar de leden toesturen. 

Nu Beppie penningmeester is, kan zij geen deel uitmaken van de kascommissie. Cor en Berthy zullen dit gaan doen. 

 

7. Beeldbank/collectie De Wildt  



De beeldbank heeft het aantal unieke bezoekers aan onze site doen toenemen van 170 in jan. 2015 tot meer dan 2400 

in jan. 2016!! Persbericht is inmiddels verspreid. 

Leny: wij gaan de familie De Wildt tijdens onze ALV bedanken voor de geschonken collectie. Wij zullen de zoon van 

Jaap de Wildt uitnodigen om een doosje met speciale visitekaartjes in ontvangst te nemen, waarop de link staat 

vermeld naar de beeldbank met de collectie De Wildt. 

 

8. Fotoboek 2 (Cor, Rob en Alice) 

Cor meldt dat er inmiddels 140 foto’s met teksten zijn geselecteerd en daarnaast ook nog zo’n 40 foto’s over scholen 

en schoolklassen. De werkgroep zal vooraf aan het drukproces de teksten door Leny laten controleren. Leny zal ook 

het voorwoord maken. 

Voorgesteld wordt – gezien onze financiële situatie – om dit fotoboek 2 via voorintekening te laten aanmelden, zodat 

wij voldoende financiën genereren om dit boek te laten drukken. 

 

9. Boekje over Wonen (Jan, Thijs, Beppie en Berthy) 

Dit onderwerp gaat nu even op een laag pitje 

10. Boekje over middenstand (Berthy, Netty, Beppie en Leny) 

Werkgroep is druk bezig. Centraal komt het gedicht van Millenaar te staan. Vooralsnog vooral de middenstand voor 

eten en drinken. Met foto’s erbij en anekdotes. Vroeger schijnt hier ook een vishandel geweest te zijn (Woudstra?) 

 

11. Rondvraag en sluiting 

- Cor: bezoek gebracht aan museum in Vechten (fort) bij Bunnik waar ze met moderne apparatuur de geschiedenis 

heel inzichtelijk tonen. Leuk om met een klein groepje naar toe te gaan. Het gaat over waterlinies als 

verdedigingswerken. Tjark: ook op het grondgebied van Weesperkarspel staan delen van de waterlinie als onderdeel 

van de Stelling van Amsterdam. 

- Cor: heeft blad van Historische Kring Zandvoort, ter inzage voor belangstellenden. 

- Cor: heeft 2 nieuwe leden: de heer en mevrouw Zondergeld; hij zal zorgen voor ingevulde aanmeldingsformulieren. 

- Henk: heeft met metaaldetector gezocht bij het “Zwanegat” in Diemen en laat op foto zien wat voor leuks hij heeft 

gevonden: kompas, pijpekop, schoengespen, munten uit 1600/1840.  

- Toon: wil graag 3 extra boekjes over de Molens: Tjark regelt dit. 

- Tjark: 10 extra boekjes over Buitenplaatsen zijn naar Bleijenberg gegaan. Hij zal ook checken bij de kaasboerderij of 

daar boekjes liggen. 

12. Sluiting 

Leny sluit om 21.30 uur de bijeenkomst. 

 

Volgende bijeenkomst kerngroep is 4 maart 2016 in MatchZO 

(Leny en Tjark zijn verhinderd) 

 

verslag: Tom. 


