
 

 
Historische Kring Driemond” 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 6 december 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, Thijs de Groot, Henk Niesing, 
Berthy Ram en Jaap Fokker. 
Afwezig met bericht:, Rob Jongkind, Beppie Verbruggen, Bertus Lekkerkerker en Alie Jonker. 
 

1. Mededelingen 

- Kerstwandeling 2018 is geregeld, alles is klaar voor deze 4e editie. 
- Dorpsraad zoekt nieuw bestuur, omdat Stadsdeel niet meegaat met voorstel Klaas. Er heerst een gevoel 
dat het Stadsdeel af wil van de dorpsraad. Als Driemonders niet reageren, houdt het op met de Dorpsraad; 
ook het verschijnen van de dorpskrant is dan onzeker. Er loopt nog een handtekeningenactie. 
- Leny zit nu in het redactieteam van de Dorpskrant. 
- Gerriet Kosters was een van de eerste opbouwwerkers van de Dorpsraad (tussen 1981 en 1991). Bij 
opruimen zolder kwam hij oude dorpskranten en andere stukken tegen; die heeft hij onlangs aan de 
Dorpsraad gegeven. De dorpsraad heeft de documenten aan de HKD gegeven voor archivering. Tom heeft 
Gerriet heel hartelijk bedankt. Gerriet heeft ook nog oude dia’s; hij zal die t.z.t. digitaliseren en naar de 
Dorpsraad sturen. 
- Leny en Beppie zijn naar bijeenkomst Proosdijlanden geweest ter gelegenheid van verschijnen boek: 
Proosdijlanden en de VOC, dat ook via een film werd toegelicht. Tjark: Proosdij was een kerkelijke orde die 
onder bisdom Utrecht viel. Er speelden allerlei grensconflicten bij ontginning veengrond voor bewoning 
tussen Noord Holland en Utrecht. 
Het blijkt dat besturen van lokale HK’s boekjes e.d. met elkaar uitwisselen, ze zijn om niet lid van elke 
vereniging. Leny stelt voor om de diverse organisaties een boekje + nieuwjaarswens te sturen met het 
voorstel om onze HKD ook hierin mee te laten doen. Aktie na de kerst. 
 
2. Verslag 4 oktober 2018 
- Staat 1 oktober in verslag, moet 4 oktober zijn. In november is er géén verslag gemaakt, omdat 1 
november samenviel met Driemondavond. 
- Netty zal maandag boekje ophalen voor verkoop bij Hogewey. 
 
3. Driemondavond (1 november). 
Gezellige bijeenkomst, leerzaam en goed georganiseerd. Avond heeft ook 2 nieuwe HKD-leden opgeleverd: 
Klaas Rozendaal en Ubald Seveke. Een verslag volgt nog in januari/februari. 
 
4. Henk Niesing 
Henk Niesing heeft jarenlang zijn ouderlijk huis ter beschikking gesteld voor de HKD. Leny bedankt Henk 
hartelijk voor dit gebruik. Tjark (o.a. een uitstekend schilder) heeft van dit huis een schilderij gemaakt dat 
aan Henk wordt overhandigd. Voor Ellie Niesing zijn er bloemen. 
 
5. Nieuwe behuizing HKD in de Bletzstraat 74 
- Een gezellig onderkomen uitstekend geschikt voor ons werk. 
- Er is inmiddels afgesproken 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.  
- Er is nog geen nieuws over de onderhandelingen met Dorpsraad en Eigen Haard. 
- Er komt voorlopig geen rooster van dienst om de meest noodzakelijke werkzaamheden qua onderhoud 



 

(schoon houden) te doen: afwassen, stofzuigen ook indien nodig wc schoonmaken. Tjark heeft de 
afgelopen jaren Huize Historica gedaan, nu graag ook anderen, we gaan kijken hoe het op vrijwillige basis 
gaat.  Sleutels bij Leny/Tjark, Beppie, Tom. 
- Dick van Gaalen gaat de internetaansluiting en opstelling apparatuur regelen. 
- Tom heeft een voorstel ingediend om structuur te brengen in de grote hoeveelheid materiaal en 
onderwerpen. Iedereen gaat akkoord met deze indeling (zie bijlage) 
 
6. ALV van 4 april 2019 
Het is nog even, maar volgens rooster van aftreden treedt Tom volgend jaar af als secretaris. Tom blijft wel 
lid van de kerngroep en zal zo nodig de nieuw gekozen secretaris ondersteunen bij zijn werk. Dus wie wil 
secretaris worden???? (Datum aftreden klopt niet blijkt later; Tom treedt pas af in 2021) 
 
7. Verkoop boekjes 
Tot nu toe zijn 43 stuks fotoboek en 46 stuks Wonen in Driemond verkocht. 
 
8. Boekje 2019 over Waterleiding in Weesperkarspel 
De werkgroep (Jaap, Henri,…..) heeft 2 boeken gevonden: “Drinken uit de plas” en “1 cent per emmer” 
Contact met Waterleiding moet nog gezocht worden.  
Eventueel een brainstormsessie houden? 
 
9. Rondvraag en Sluiting 
- Tjark: met Leny naar Museum van de 20e eeuw geweest in Hoorn; erg leuk! 
- Henk: wil volgend jaar graag zijn resultaten van diverse opgravingen laten zien in ons nieuwe Huize 
Historica. 
- Toon: meldt dat het weer goed met hem gaat! 
 

Volgende vergadering: donderdag 3 januari 2019 om 20.00 uur in MatchZO. 
 
 
Bijlage indeling naar onderwerpen/thema’s HKD 
Tom Witkamp, HKD, 18 December 2018. 


