Historische Kring Driemond
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 6 juni 2019 in MatchZO te
Driemond.
Aanwezig: Tom Witkamp, Beppie Lucassen, Ina Kruikemeijer-Seveke, Ubald Seveke,
Netty de Vries, Aagje Klaassen, Bertus Lekkerkerker, Berthy Ram, Thijs de Groot,
Henk Niesing.
Afwezig met bericht: Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Jaap Fokker en Hans Buijs.
I.v.m. afwezigheid van de voorzitter en notulist worden deze taken tijdens deze
vergadering waargenomen door respectievelijk Tom Witkamp en Beppie Lucassen.
1. Mededelingen
▪ De Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen heeft in maart via mail
gevraagd of de HKD interesse heeft in de gevelsteen van boerderij Visserswijk, die
ooit aan de Abcouderstraatweg gestaan heeft. Dit voor een bedrag van €950,-.
Hierop is door Leny gereageerd, dat de HKD dit bedrag niet kan betalen en om een
foto van de gevelsteen verzocht, die opgenomen kan worden in de beeldbank. De
reactie van de VVAG was dat de HKD de gevelsteen langdurig in bruikleen zou kunnen
krijgen, onder voorwaarde dat de steen geplaatst zou worden in de nabijheid van de
plek waar boerderij Visserswijk ooit gestaan heeft. (hierover contact opnemen met
Abcoude) Besluit: een beslissing hierover wordt genomen als Leny (voorzitter) en
Tjark terug zijn van vakantie.
2. Verslag vergadering van 2 mei 2019
▪ Ad 1: hoe huisvesting/subsidie geregeld?
Beppie heeft niet bij de deelnemers van Museum om de Hoek gevraagd naar de kosten
voor huisvesting, maar bij de zusterverenigingen van de HKD. De reacties waren divers:
Stichting Oud-Duivendrecht: het gebouw waarin de SOD een kamertje heeft, gaat in de
verkoop. Het archief bevindt zich bij 2 bestuursleden thuis. De SOD heeft nog geen
vervangende ruimte gevonden. Voor de huidige ruimte wordt door gemeente OuderAmstel geen huur gevraagd.
Wolfgerus van Aemstel: de gemeente Ouder-Amstel stelt archief- en vergaderruimte
beschikbaar in museum Amstelland in Ouderkerk a.d. Amstel. Hiervoor wordt geen huur
gevraagd.
Proosdijlanden: Er wordt € 6200,- huur betaald voor de Oudheidkamer. Het
huurcontract is voor een periode van 5 jaar met daarna jaarlijkse verlenging. Het
huurbedrag wordt betaald door sponsoren en een positief resultaat uit het kwartaal
periodiek ‘De Proosdijkoerier’ (ca. 1100 ontvangers).
HK Weesp: huurt van de gemeente Weesp een grote nis in het Fort aan de Ossenmarkt.
Hiervoor wordt € 2800,- p.j. betaald (is ca. € 230,- p.m. inclusief water en elektriciteit).

De HKW heeft ruim 600 leden, die rond de € 10.000,- aan contributie opbrengen. Ca.
25% van de inkomsten is de HKW dus kwijt aan huur.
HK Diemen: krijgt de huur als subsidie van de gemeente Diemen.
Vereniging Historisch Amstelveen: heeft van gemeente onderkomen toegewezen
gekregen met de wetenschap dat VHA dit niet kan betalen. VHA ontvangt daarom van de
gemeente subsidie ter hoogte van het huurbedrag.
Stg. Oud Uithoorn/ De Kwakel: heeft geen onderkomen, omdat dit als kleine club niet is
op te brengen.
HK Loosdrecht: betaalt huur via de accommodatieregeling (ook wel bekend als de een
derde regeling. 1/3 wordt betaald door de HKL, 1/3 wordt door de gemeente
Wijdemeren verstrekt als subsidie á fonds perdu en 1/3 wordt verstrekt door de
gemeente als renteloze lening.
Stg. Oud Aalsmeer: heeft in verleden monumentale boerderij geschonken gekregen.
Hiermee is vergaderlocatie gratis. Boerderij moet echter wel onderhouden c.q. in stand
gehouden worden, wat wel geld kost. De inkomsten van de SOG zijn hiervoor niet
voldoende. I.s.m. de Stichting Historische Tuin (op hetzelfde erf) wordt gekeken naar
een oplossing. Het archief is ondergebracht in het gemeentehuis van Aalsmeer. Hier zijn
geen kosten aan verbonden.
▪ Ad 1: koor, Het koor heeft nu 12 leden
▪ Ad 6: fotoarchief beheer, Ina en Tom hebben met Dick van Gaalen gesproken. De
huidige beeldbank kan uitgebreid worden met albums conform De Wildt. Henk N.
heeft zijn foto’s op stick gezet en deze aan Ina overhandigd. Ina is al lekker bezig
met plaatsen c.q. herplaatsen van foto’s.
3. Vitrine van Zuidoost
▪ Tom en Beppie zijn op 3 juni naar de Verzamelbijeenkomst van Imagine IC geweest.
Doel van de bijeenkomst was om te kijken of de artikelen/thema’s, die zich nu in de
vitrine in de OBA Amsterdam Zuidoost bevinden (hierin ook artikelen uit Driemond)
nog relevant waren of aan vervanging toe zijn.
Vanuit de OBA zou er een verwijzing kunnen zijn naar ModH in Driemond (een klein
museum is haalbaar in de Bletzstraat. HKD is een ANBI instelling, Eigen Haard kan
de kosten aftrekken.
▪ Vooraf aan de bijeenkomst is gesproken met Daniëlle Kuijten. Zij verwees de HKD
i.v.m. de huisvestingsproblematiek naar Dolores Heide.
Door wijziging van mailadres heeft verzoek om contributiebetaling Daniëlle niet
bereikt. Zij zal alsnog betalen.
▪ Werkconferentie stadsdeel zou in Driemond moeten plaatsvinden (hierover is
afspraak gemaakt met Leny).
4. Lobby Zuidoost/Museum om de Hoek
Vanuit de OBA zou er een verwijzing kunnen zijn naar ModH in Driemond (een klein
museum is haalbaar in de Bletzstraat. HKD is een ANBI instelling, Eigen Haard kan
de kosten aftrekken.
Voorstel om de komende maandagen te kijken hoe de Bletzstraat zou goed mogelijk in te
richten; met panelen, vitrinekasten etc.

5. Boekje ‘Waterleiding’
Op dit moment is er weinig voortgang, onduidelijk wat de stand van zaken is. Berthy wil
wel met Henri naar de familie van Ankeren om deze te interviewen. Zo mogelijk ook
contact met Gerrit Verbrugge, Bertus Jonker, Thijs de Groot en Willem Griffioen, die
bij de Waterleiding betrokken zijn geweest.
6. Wat verder ter tafel komt
▪ Berthy stelt voor om in de maanden juli en augustus geen Open Huis te doen. Ubald
zorgt ervoor dat dit in de Dorpskrant wordt vermeld.
▪ Netty vraagt om thema-/fotoboeken voor de zomermarkt in Hogewey op 10 juli a.s.
▪ Beppie: doet iedereen de groeten van Leny en Tjark.

Volgende vergadering: donderdag 4 juli 2019

