Historische Kring Driemond
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 1 augustus 2019 in MatchZO
te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer, Beppie Lucassen, Gerrie van Loo, Aagje
Klaassen, Hans Buijs, Beppie Verbrugge, Berthy Ram, Bertus Lekkerkerker, Henri Kalle,
Toon Bakker, Tom Witkamp,
Afwezig met bericht: Jaap Fokker, Netty de Vries, Ubald Seveke, Rob Jongkind, Henk
Niesing, Thijs de Groot,.
1. Mededelingen
 Jaap zit volop in het onderzoek, heeft weinig puf, maar doet de groeten aan
iedereen.
 28 september is er een bestuurs-uitnodiging van HK Aalsmeer; Leny en Beppie zijn
verhinderd; Bertus en Gerrie gaan eventueel mee met Tom.
 De OBA wil de “Vitrine van Zuidoost” opnieuw inrichten; Driemond krijgt een grote
lade (voor vlag, dorpslied en boekjes).
 Beppie en Tjark hebben voor slechts € 10 een mooie vitrinekast geregeld.
2. Verslag vergadering van 4 juli 2019
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Voortgang Bletzstraat 74 (bijlage meegezonden met agenda)
Vooralsnog kunnen wij een nog paar maanden in de Bletzstraat 74 blijven. Dat geeft wat
lucht voor een laatste poging het pand voor ons te behouden als uitvalsbasis.
Leny wacht op antwoord op de brief aan Eigen Haard. (Inmiddels een afwijzende reactie
ontvangen). De Dorpsraad gaat een werkgroep instellen naar de haalbaarheid van een
museum om de Hoek in Driemond. Het verzoek om hulp aan Stadsdeel ZO wordt na
vakantie door Marianne van Doorn opgepakt.
Tom heeft boekje over Buurtkamers in West gekregen tijdens een bijeenkomst van
Museum om de Hoek; een haalbaar concept volgens Tom.
4. Contributie HKD
Bijna iedereen heeft betaald; Beppie maakt een lijst van niet-betalers.
5. Boekje ‘Waterleiding’
Leny en Tjark zijn vol aan de slag gegaan met de gegevens van Jaap. Er moet nog heel
wat gebeuren. Leny deelt foto’s uit, met verzoek de namen erbij te vinden. Zij hebben
boeken gekregen van Van Ankeren en een interview afgenomen. Eventueel nog interviews
met Willem Griffioen, eventueel Sophia Loch. Thijs: anekdote van een bal door de
leiding. Tom neemt de lay-out voor zijn rekening.

6. Vakanties
Leny en Tjark zijn van 21 aug. Tot 1 oktober met vakantie. Beppie is van 14 tot 22
augustus met vakantie. Hans de komende 14 dagen. Tom de 2e week van september en
half oktober nog 2 weken.
7. Rondvraag en sluiting
Tjark: waarom heet de Mulstraat geen Binsstraat? Bins was van 1931-1947
burgemeester; Mul van 1947 - 1956. Mulstraat is in 1948 en 1952 gebouwd.
Leny sluit de bijeenkomst. Volgende bijeenkomst: donderdag 5 september 2019 in
MatchZO
Tom

