
 
Historische Kring Driemond 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 3 oktober 2019 in MatchZO te 

Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker, Gerrie van Loo, Joop en Netty de Vries, Hans Buijs, 

Aagje Klaassen, Bertus Lekkerkerker, Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Henri Kalle, Berthy 

Ram, Beppie Lucassen en Tom Witkamp,. 

Afwezig : Jaap Fokker, Henk Niesing, Toon Bakker, Rob Jongkind, Alie Jonker, Beppie 

Verbrugge en Ubald Seveke. 

 

 

1. Mededelingen 

 Leny heet iedereen welkom. Afmeldingen van Jaap en Rob. Leny leest email van Jaap 

voor, hij wordt eind oktober geopereerd. Toon is wel weer thuis na opname in 

ziekenhuis vanwege longontsteking, komt niet, maar hij loopt wel weer rond. 

 Bertus, Gerrie en Tom zijn tevergeefs naar het jubileum van Oud Aalsmeer geweest. 

Na bellen bleek het afgelast vanwege geringe belangstelling; echter wij hadden geen 

bericht ontvangen. 

 Tom is naar 20 jaar Imagine IC (in OBA Bijlmerplein) geweest. Een nieuwe vitrine 

van Zuidoost werd geopend. De Historische Kring Driemond heeft daar een lade (1e 

blok rechts, 2e lade) met o.a. vlag, dorpslied, protestgedicht Millenaar en omslag 

boekje deel 4 met Wapen en kaartje Weesperkarspel. 

 Leny meldt dat Bestuur besloten heeft om open huis elke 2e zaterdagmiddag van de 

maand te schrappen vanwege geringe opkomst. Zij heeft Dick van Gaalen gevraagd 

dit van de website te halen. 

 

2.  Verslag vergadering van 5 september 2019 

 N.a.v. punt 4.: Er hebben nog 3 leden niet betaald. Het Bestuur heeft besloten na 

herhaalde oproepen om deze leden te royeren. Verslag verder akkoord met dank aan 

Beppie. 

 

3. Stand van zaken rond Bletzstraat 74 

 Inmiddels heeft bestuur gesprek gehad met Marianne van Doorn (gebiedsmakelaar) 

en Vahsitha Comvalius (opbouwwerker POZO voor Driemond). Zij gaan samen met ons 

bekijken welke optie het meest haalbaar is en geven ondersteuning bij een subsidie 

aanvraag. 

 Tijdens de werkconferentie Erfgoed bleek dat grote musea meer verbinding gaan 

zoeken met kleine buurtmusea. Henk Ras van “Museum om de Hoek” was er ook. Dit 

concept sluit het meest aan op onze behoefte als HKD (is plan A). 

 Het bestuur heeft de bruikleenovereenkomst Bletzstr.74 voor de periode tot 31 

oktober ondertekend en met een brief teruggezonden naar Eigen Haard. In de brief 



geven we aan dat wij druk in overleg zijn met stadsdeel en mogelijke partners, dat 

er een plan voor achterstallig onderhoud gemaakt moet worden en wij benadrukken 

dat er een maatschappelijke invulling gegeven moet worden voor dit pand. 

 Stefan Beun en Pia Schuuring hebben te kennen gegeven van B74 gebruik te willen 

gaan maken voor het geven van yoga- en danslessen en het hebben van een 

massagepraktijk. Een gesprek over het eventueel gezamenlijk gebruik maken van B74 

moet nog plaats vinden. 

 Daniëlle Kuijten (Imagine IC) heeft aangegeven dat er themaborden in de opslag van 

de OBA staan, die de HKD zou kunnen gebruiken voor tentoonstellingsdoeleinden. 

 Het bestuur heeft randvoorwaarden opgesteld voor gezamenlijk gebruik van B74. 

   

4. Boekje Waterleiding 2019 

Het boekje is vrijwel af. Nog wel in zwart-wit opmaken. Tom regelt dat Tjark USB-stick 

krijgt met definitieve versie. Waarschijnlijke oplage 200 – 250. Tjark en Leny gaan nog 

praten met communicatiedeskundige Waternet over een eventuele bijdrage aan dit 

boekje. Boekje moet in november uitkomen. 

Waternet houdt op 10 november tussen 15.00 en 17.30 uur bij Loenerveense plassen een 

“snert-tocht”. Misschien leuk om boekje te presenteren? 

 

5. Onderwerp voor Boekje in 2020 

Tom oppert om een boekje te maken over een van de grootste tradities: het 

Sinterklaasfeest in Driemond. Annie van Alphen doet het dit jaar voor de laatste keer. 

Er is veel (foto) materiaal. Maar ook interviews te doen o.a. met Annie, met Els, met de 

Sinterklazen (o.a. Bob, Lourens, Henri). Anekdotes over de verschillende manieren 

waarop het feest plaatsvond, de routes, het paard op hol en Sinterklaas te voet, Sint op 

aanhangwagen met trekker ervoor (Zeger Pronk). Nancy van de Sinterklaascommissie, 

het schminken, het geheime gedoe, de boot van Tom Borst, snoep en mandarijnen van 

Bleijenberg. Leny stelt voor om a.s. maandag alvast materiaal te verzamelen. 

 

6.“Wat verder ter tafel komt” 

 Beppie: Geen giften ontvangen, wel 3 leden geroyeerd. 

 Tom is van 15 –t/m 29 oktober met vakantie. 

 Henri is 7 november afwezig 

 Vergadering van 5 december wordt verschoven naar 12 december. 

 Op 14 december wordt de lichtjeswandeling gehouden. 

 Leny: wij maken weer een Nieuwsbrief in november. Met winterse foto (misschien 

één uit het nieuwe boekje?) 

 Op 17 oktober geeft Cees Pfeifer een lezing in Weesp over Sluis. Hans gaat er heen, 

ook om te kijken of het interessant genoeg is om bij ons in Driemond te herhalen. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Geen rondvragen. 

Volgende vergadering: donderdag 7 november 2019, daarna op donderdag 12 

december 2019 


