Historische Kring Driemond
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 4 juli 2019 in MatchZO te
Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Beppie Lucassen, Gerrie van Loo, Aagje
Klaassen, Bertus Lekkerkerker, Thijs de Groot, Henri Kalle, Toon Bakker, Tom Witkamp,
Afwezig met bericht: Jaap Fokker, Hans Buijs, Berthy Ram, Netty de Vries, Ina
Kruikemeijer, Ubald, Seveke, Rob Jongkind, Henk Niesing.
1. Mededelingen
 Jaap heeft darmkanker en wordt op dit moment onderzocht en ook bestraald;
voorlopig dus afwezig. Leny heeft hem namens ons sterkte gewenst. Jaap had zelf
afgelopen maandag zijn spullen voor boekje over Waterleiding gebracht (zie verder
punt 4)
 Het bestuur heeft brieven aan Eigen Haard en het Stadsdeel gezonden met het
verzoek om financiële bijdrage en hulp in ons streven om als HKD in de Bletzstraat
74 te kunnen blijven zitten (zie verder punt 3).
 Het bestuur was in eerste instantie niet enthousiast over het omzetten van de HKD
naar een buurtmuseum, maar Tom heeft meer informatie ingewonnen; een combinatie
van bestaande concepten van Museum om de Hoek of buurt museum en een
buurtkamer zijn wellicht haalbare mogelijkheden. Eventueel kunnen we eenmalige
subsidie vragen voor de inrichting. Tom heeft de Dorpsraad gevraagd een werkgroep
in te stellen; hij doet in ieder geval mee, maar wil geen trekker zijn.
2. Verslag vergadering van 6 juni 2019
 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. Besluit bestuur: geen interesse;
wellicht Abcoude? Tom zal dit doorgeven.
 In zomermaanden juli en augustus géén open huis op zaterdag. Tjark hangt “bordje”
op. De wekelijkse bijeenkomsten op maandagochtend gaan wel door.
3. Voortgang Bletzstraat 74 (bijlage meegezonden met agenda)
Wij wachten op antwoord op de brief aan Eigen Haard (Leny neemt contact op); het
verzoek aan Stadsdeel ZO wordt na vakantie door Marianne van Doorn opgepakt. De
Dorpsraad zal naar verwachting een werkgroep formeren met een bredere
invulling/opdracht dan alleen de HKD huisvesten. En eventueel een combinatie maken
met locatie boven 74 t.w. nr. 76.
Tom heeft boekje over Buurtkamers in West gekregen tijdens een bijeenkomst van
Museum om de Hoek; een haalbaar concept volgens Tom. Leny zal boekje lezen.

4. Boekje ‘Waterleiding’
Jaap heeft blauwe tas met alles voor het boekje Waterleiding gebracht. Hij is al aardig
gevorderd en heeft ook goed fotomateriaal. Er ontbreken wat interviews. Berthy had al
aangeboden mee naar hr. Van Ankeren te gaan. Leny en Tjark nemen de regie voor het
boekje over en helpen met de interviews. Tom neemt de lay-out voor zijn rekening.
5. Wat verder ter tafel komt
 Tjark vraagt of Thijs al contact heeft gehad met Jouke van der Werf. Dit over een
aanvulling op het verslag dat Jouke zou maken over de Driemondavond. Thijs:
volgende week woensdag komt hij naar Driemond en dan loopt Thijs met hem rond.
6. Rondvraag en sluiting
 Beppie: Waternet geeft ook excursies; leuk om gelijk met uitbrengen boekje te
doen! Leny: kan Waternet het boekje mee sponsoren?
 Tom is gevraagd door AT5 om mee te doen met het programma Straten van
Amsterdam, met name dit keer het Maanhof. (in 2014 ook meegedaan; toen ging het
over het Zandpad en de komst van de moskee). Samen met kleindochter Amélie
heeft hij dit gedaan (opadag!), en met bewoners van 3 huizen. Als afsluiting heeft hij
het Dorpslied gezongen. Uitzending vermoedelijk 11 juli a.s. (maar hij zou nog bericht
krijgen).
 Gerrie biedt iedereen een drankje aan, omdat zij hersteld is van ernstige ziekte.
Leny sluit de bijeenkomst. Volgende bijeenkomst: donderdag 1 augustus 2019 in
MatchZO

