Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 5 juli 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen (penningmeester), Tjark
Keijzer, Rob Jongkind, Gerrie van Loo, Henk Niesing, Toon Bakker, Netty de Vries, Henri Kalle, Toon Bakker.
Afwezig met bericht: Thijs de Groot, Berthy Ram, Hans Buijs.

1. Mededelingen
- Leny heeft foto’s ontvangen van mevr. Tishausen; ze worden rond gedeeld.
2. Verslag 7 juni 2018
- Toon (en andere Driemonders) zijn geïnterviewd door schoolkinderen over hun belevenissen tijdens de
tweede wereldoorlog. Gevraagd werd nog of er ook bommen zijn gevallen op Driemond. Volgens Toon en
Henk wel in de buurt (in ’t water en in het Gein) maar nooit op de bruggen.
- Leny gaat voortaan de historische foto’s met tekstje verzorgen in de ECHO (deed Dick van Gaalen tot nu
toe); Dick heeft haar uitgelegd hoe dat wordt georganiseerd.
- Leny heeft ook contact gehad met Sophia Loch. Na haar verhuizing zal zij weer mee doen met de
kerngroep; wellicht als fotobeheerder o.a. de foto’s van Henk. Henk merkt op dat de heer Weriat Krook
van HK Diemen ook wel wil meehelpen.
3. Privacyreglement voor HKD
Leny heeft een voorzet gemaakt omdat dit nu verplicht is om te hebben. Iedereen gaat akkoord met de
inhoud. Het reglement komt op onze website en in de eerstvolgende nieuwsbrief.
4. Huize Historica…..
Huize Historica is nu gesloten vanwege kapotte waterleiding. De spullen worden te vochtig en dus zoeken
we naar alternatieven. Tom en Gerard van de Linden zijn in gesprek met Eigen Haard over de mogelijkheid
het pand van De Goede Woning (oude dorpsraadruimte in de Bletzstraat 74) na de fusie te mogen
gebruiken voor opslag historisch materiaal, lezingen, tentoonstellingen en werkgroep vergaderingen. 9 juli
volgt een eerste afspraak hierover met Eigen Haard.
5. Verzoek deelname Open Monumentendag 2018
Op 8 en 9 september vindt de Open Monumentendag 2018 plaats. Het thema is: ‘In Europa’ met als
ondertitel voor Amsterdam ‘Typisch Amsterdams’. Dick van Gaalen geeft op 9 september om 16.00 uur in
“De Bazel”(Gemeentearchief Amsterdam) een lezing over het belang van waterverbindingen voor
Amsterdam, in het bijzonder de Keulse vaart, waar de Gaasp en het smal Weesp onderdelen van zijn.
6. Contributie 2018
Alle 8 leden die nog niet betaald hebben zijn aangeschreven om dit alsnog te doen. Mevr. Beun is verhuisd
naar Jaargetijden; Richard van Vliet naar Maanhof. Bram Stapper stopt per 2019. Mw. Koster reageert niet
op berichten. Beppie zal de mutaties doorgeven aan Tom.
7. Verkoop boekjes
Alleen Bleijenberg heeft boekjes liggen en Henk Niesing. Verder loopt het niet zo. Wel komt er in Weesp
een nieuwe boekhandel, zij het met beperkt assortiment.

8. Voortgang boekje over wonen in Driemond
De werkgroep komt nu elke maandagochtend bij elkaar. Hoofdstukken Inleiding en Oprichting in concept
gereed. 8 Interviews met huurders/bestuursleden ook. 44 foto’s digitaal gemaakt.
Jaap, Berthy en Gerard vlooien de stukken door op interessante onderwerpen.
Verzoek om alvast na te denken over foto voorkant; blijft wel groen, maar misschien met baksteen
accenten? Kosten drukken voor rekening Eigen Haard. Rond september gereed voor verspreiding.
9. Boekje 2019
Het thema voor het boekje in 2019 is: Waterleiding. Henri en Jaap gaan hiermee aan de slag.
10. Rondvraag
-Jaap heeft foto’s van klassen van de lagere openbare school. De helft van de kinderen zijn inmiddels
herkend. Er zijn verder weinig gegevens bekend.
- Tjark: vraagt Jaap om contact op te nemen met Jouke van de Werf. Hij wil een avond organiseren over
hoe Driemond is ingedeeld qua waardering van de woningen. Dit n.a.v. een onderzoek waaraan ook Tjark
en Cor hebben deelgenomen.
- Toon: op 17 juli vindt de terugkoppeling plaats van de interviews door schoolkinderen (zie bij punt 2
verslag). Zij doen dit door een voordracht op basis van het materiaal dat zij verzameld hebben.
- Netty: is het boekje over 50 jaar Linnaeus ontvangen? Tom heeft dat net aan Tjark gegeven als mogelijk
onderwerp voor een historisch stukje in de Dorpskrant.
Volgende vergadering: 2 augustus 2018 om 20.00 uur in MatchZO.

Tom Witkamp, HKD, 6 juli 2018.

