Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 2 augustus 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen (penningmeester), Tjark
Keijzer, Henk Niesing, Toon Bakker, Netty de Vries, Henri Kalle, Bertus Lekkerkerker.
Afwezig met bericht: Thijs de Groot, Berthy Ram, Hans Buijs, Rob Jongkind, Jaap Fokker, Gerrie van Loo, Bep
Verbrugge, Alie Jonker. Uitgenodigd: Hans Mooren.

1. Verzoek Hans Mooren
Leny heeft Hans Mooren (fotograaf ECHO) uitgenodigd op zijn verzoek. Hij is samen met Imagine IC (ZO)
bezig een “app” te ontwikkelen over de Bijlmer vroeger toen er nog boerderijen en woningen stonden. Een
aantal voorbeelden kan hij zo van onze website halen (als wij dat goed vinden). Met deze app kunnen
fietsers/wandelaars door de Bijlmer rijden en steeds kijken wat er vroeger stond vóór de Bijlmer werd
gebouwd. Hij zou graag hierbij gebruik willen maken van de kennis binnen de HKD. Eind augustus moet de
eerste editie verschijnen; in de loop der tijd kan de app bijgewerkt worden, mede op basis van onze
informatie (Bertus en Toon blijken over veel detailkennis te beschikken). Tjark: op onze website is ook
detailinformatie te vinden (n.a.v. historische stukjes in de dorpskrant).
Leny: Misschien een goed idee om samen met de leden HKD een rondleiding te maken.
Tom: wellicht kunnen wij zo’n app gebruiken voor onze historische wandelingen??
2. Mededelingen
- Leny heet speciaal Bertus Lekkerkerker welkom in de kerngroep. Bertus weet veel details en voelt zich
betrokken bij de historie in en om Driemond.
3. Verslag 5 juli 2018
- punt 7 (verkoop boekjes): Gemeente archief (winkel) is ook een verkooppunt. Eventueel boekjes bij
Primera leggen.
- n.a.v. rondvraag: verzoek Jouke van der Werf. Tjark: We willen samen met de Dorpsraad een
Driemondavond organiseren, waar we met groepjes bewoners gaan praten over de woonbeleving in
Driemond. Jouke zal toelichten wat zij tijdens hun onderzoek (architectonisch) hebben vastgesteld qua
ouderdom/monument.
Leny stelt voor om dat 1 november te doen en vraagt Tom om de reservering bij MatchZO te doen.
4. Onderhandelingen met Eigen Haard/Huize Historica…..
Huize Historica is nu gesloten vanwege kapotte waterleiding. De spullen worden te vochtig en dus zoeken
we naar alternatieven. Henk Niesing geeft aan dat de waterleiding best gerepareerd kan worden en dat de
HKD niet weg moet. Leny: maar we moeten er toch uit t.z.t., daarom is Tom namens de HKD gaan praten
met Eigen Haard over locatie Bletzstraat 74.
Voorstel: EH wil dat zonder huur aanbieden, maar wel servicekosten betalen en HKD wordt hoofdhuurder
/gebruiker, maar mag onder huurders zoeken. Het bestuur is niet blij met dit voorstel: 1. De kosten worden
dan veel te hoog voor de HKD. 2. Wij willen ons alleen met historische zaken bezighouden en geen
onderhuurzaken (kan de Dorpsraad dat niet regelen). 3. De ruimte op zich is prima voor ons.
Tom zal – samen met de Dorpsraad – 9 juli a.s. praten over een beter voorstel.

5. Deelname aan Open Monumentendag 2018
Dick van Gaalen geeft op 9 september om 16.00 uur in “De Basel”(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. Leny heeft Dick gevraagd of hij de lezing in oktober of december
ook voor de HKD wil houden, want voor veel leden is dit wat ver qua reizen.
6. Contributie 2018
Beppie heeft vrijwel alle zaken nu geregeld.
7. Voortgang boekje over wonen in Driemond
Druk bezig met anekdotes verzamelen en opmerkelijke gebeurtenissen. Foto voorblad nog niet gevonden.
Boekje zal tussen 60 en 70 pagina’s bevatten. Is vermoedelijk eind september/begin oktober gereed.
Leny stelt voor om het boekje op 1 november tijdens de Driemondavond aan de leden te presenteren.
8. Boekje 2019
Het thema voor het boekje in 2019 is: Waterleiding. Henri en Jaap gaan hiermee aan de slag.
9. Rondvraag
- Toon: de terugkoppeling van verhalen die oudere Driemonders vertelden aan schoolkinderen was erg
leuk. Zij hadden ook een; liedje uit hun hoofd geleefd dat Toon had verteld. We kregen allemaal een roos
en een foto omdat we hadden meegedaan.
.
Volgende vergadering: 6 september 2018 om 20.00 uur in MatchZO.

Tom Witkamp, HKD, 7 Augustus 2018.

