Historische Kring Driemond”
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 1 oktober 2018 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Tom Witkamp (secretaris), Beppie Lucassen
(penningmeester), Gerrie van Loo, Toon Bakker, Netty de Vries, Henri Kalle, Hans Buijs, Berthy Ram, Beppie
Verbruggen, Bertus Lekkerkerk en Jaap Fokker.
Afwezig met bericht:, Rob Jongkind, Thijs de Groot, Henk Niesing en Alie Jonker.

1. Mededelingen
- Nancy verlaat na 11 jaar per 1 november de Dorpsraad; zij heeft een nieuwe baan. Dorpsraad is bezig om
de vacature in te vullen en daarmee de zaken (o.a. Dorpskrant) op de rails te krijgen.
- Volgende week gaat er een Nieuwsbrief naar de Leden met updates.
- Open Monumentendag: de lezing van Dick werd goed bezocht. Afspraak is dat hij die een keer voor de
leden zal herhalen.
2. Verslag 6 september 2018
- Gerrie: ik begreep uit het verslag dat Tom naar Primera zou gaan met boekjes (verkoop), klopt. Hans is
naar Wagenaar gegaan, maar die had niets verkocht. Gerrie zal naar de nieuwe boekhandel in de Slijkstraat
gaan. Verslag wordt met dank aan de verslaglegger Jaap vastgesteld.
3. Regio dag besturen Historische Kringen.
Beppie en Tom zijn er heen geweest. Dit keer in Duivendrecht, waar we door enthousiaste mensen werden
rondgeleid langs de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Uitgebreid bezoek was er aan de Urbanuskerk (een
van de foto’s door Beppie genomen haalde de voorkant van het Blad van Wolfgerius van Amstel). De lezing
door een historisch geograaf was interessant en de dag werd afgesloten in café Lotgenoten. Volgend jaar
gaan we op bezoek bij Aalsmeer.
4. Nieuwe behuizing HKD in de Bletzstraat 74
De verhuizing van dozen, spullen en kasten is prima verlopen, vooral met dank aan Tom’s zoon Jurjen (voor
het sjouwwerk) en aan Gerard van der Linden (voor het transport).
Veel spullen zijn al wat opgeborgen, maar er moet nog veel gedaan worden aan inrichting ruimte, kantoor,
uitsorteren, ophangen, etc. Het moet er gezellig uit gaan zien in een historische sfeer.
Belangrijk is dat we de ruimte regelmatig (wekelijks) gebruiken. Tom zal voldoende sleutels regelen.
Afgesproken wordt dat er elke maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in de Bletzstraat 74 een
historische inloop is voor kerngroepsleden, leden en belangstellenden. Verder dat we de open huis op
elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur weer in ere herstellen. Ook dat wij voorlopig
onze maandelijkse bijeenkomst (elke 1e donderdag tussen 20.00 en 21.30 uur) nog in MatchZO zullen
houden. Wij moeten een rooster van dienst opstellen om de meest noodzakelijke werkzaamheden qua
onderhoud (schoon houden) te doen.
Klaas Rozendaal (Dorpsraad) is verantwoordelijk voor het gebruik. Wij zijn hoofdgebruiker, maar moeten
de ruimte delen met anderen. We hebben in ieder geval een werkplek in het kantoor en kastruimte en
daarnaast bergruimte geclaimd in de Bletzstraat 74. En uiteraard het gebruik van de zaal.
Tjark zal een en ander bekend maken via de Dorpskrant. Leny zal dit opnemen in onze Nieuwsbrief.

5. Driemondavond 1 november a.s.
Tjark: afdeling Monumentenzorg/archeologie Gemeente Amsterdam heeft een historische kaart gemaakt
van Driemond, en wil door gesprekken (in groepjes met notulist) met Driemonders de beleving van
Driemonders meenemen bij de verwerking van die kaart, die uiteindelijk een plaats krijgt in het
Bestemmingsplan Driemond van 2020.
Daarom organiseert de Gemeente samen met de Dorpsraad op 1 november een Driemondavond.
Aanwezigheid kerngroepsleden zeer gewenst. Een prima moment voor ons om het boekje over Wonen in
Driemond te presenteren. Komt in de Dorpskrant, maar ook nog via een flyer in het dorp.
6. Boekje WONEN IN DRIEMOND
Leny heeft de eindredactie van het boekje gedaan. Zij complimenteert de werkgroep met het resultaat.
Tom heeft inmiddels alle commentaar verwerkt; boekje ligt nu bij de drukker met verzoek dat het 15
oktober klaar is voor publicatie.
7. Boekje 2019: Waterleiding
Henri en Jaap gaan aan de slag. Zowel feiten verzamelen als interviewen van mensen is een goed
combinatie voor zo’n boekje. Tom zal bij de Vrienden van de Gaaspermolen (via direct contact met afdeling
Communicatie van Waternet) melding maken dat wij dit boekje gaan maken en verzoeken om
ondersteuning en/of informatie. Er zijn overigens al eerder boeken uitgegeven. Tjark heeft een aantal jaren
geleden met Bob de Vries Bertus Jonker geïnterviewd over de waterleiding: hij zal dit interview doorsturen
naar de werkgroep.

8. Rondvraag en Sluiting
- Jaap kwam mensen tegen in Bennekom die verwezen naar oud Driemonder Bep Kruiswijk die bereid is
informatie te geven aan de HKD.
- Leny: boekje 8 aantal exemplaren voor Hogewij in december regelen + eventueel fotoboeken.
- Leny: graag een update van de adreslijst van de kerngroepsleden.
- Max Gentenaar is verhuisd; via Monique nieuw adres vragen.
- Tom: 15 december gaan we de verlichte Kerstwandeling houden, eventueel gecombineerd met
kerstborrel.
Volgende vergadering: donderdag 1 november 2018 om 20.00 uur in MatchZO.

Tom Witkamp, HKD, 7 oktober 2018.

