
 
Historische Kring Driemond 
Verslag kerngroep “Historische Kring Driemond” van 5 maart 2020 in MatchZO te 

Driemond. 

Aanwezig: Leny Schuitemaker, Gerrie van Loo, Aagje Klaassen, Magda Zegerius, Henri 

Kalle, Tjark Keijzer, Thijs de Groot, Beppie Lucassen en Tom Witkamp,. 

Afwezig : Jaap Fokker, Netty de Vries, Bertus Lekkerkerker, Berthy Ram, Henk 

Niesing, Alie Jonker, Beppie Verbrugge en Ubald Seveke. 

 

1. Mededelingen 

 De helft van de boeken van Hans Buijs is nog niet uitgezocht. Eerste deel waren 20 

verhuisdozen. Tjark en Leny doen dit in overleg met familie Hans. Wie wil de boeken 

van Ons Amsterdam 1949-1955? Die hebben we nu dubbel; indien niemand, dan gaan 

ze naar de kerk. 

 

2.  Verslag vergadering van 6 februari 2020 

Het verslag van 6 februari wordt zonder commentaar vastgesteld. N.a.v.: 

 Nog geen bericht van Weesper nieuws over opnemen onze foto’s Weesperkarspel. 

 Tom doet een mailcheck of deze op tijd doorkomen bij ons. 

 Ina Kruikemeijer is benaderd i.v.m. hoever zij is met de collectie van Henk Niesing. 

 Het “Dorpsplein Driemond” zal tijdens het koningsfeest officieel worden geopend; 

misschien wordt daarbij het Driemondlied gezongen. 

 

3. Stand van zaken rond Bletzstraat 74 

Nog geen bericht van Eigen Haard over wanneer wij uit de Bletzstraat 74 moeten. Tom 

neemt zelf contact op met Eigen Haard. 

 

4. Boekje (9) over pompstation Weesperkarspel 

Er is geen verkooppunt meer in Driemond voor onze boekjes. Misschien straks in een 

vitrine bij MatchZO? Verder nog een foto plaatsen in de Dorpskrant? Misschien melden 

bij het eten op vrijdag (door Lucy en Gladys). 

 

5. Contributie 2020 

Van de 97 leden, hebben er al 64 contributie overgemaakt. 

 

6. ALV op 2 april 2020 

Tom geeft aan dat hij op de komende ALV formeel wil aftreden als secretaris. Hij blijft 

de nieuwe secretaris nog wel een jaar lang helpen. Beppie wil geen secretaris worden, 

maar wil wel de leden- administratie doen, naast het penningmeesterschap. Dus wie wil 



het van Tom overnemen? 

 

7. Onderwerp voor Boekje in 2020 over godsdiensten in Driemond 

N.a.v. gesprek met Hans Lenters over voormalig Kerkwijkgebouw (nu Hobbithoeve) stelt 

Tjark voor om een boekje over de geschiedenis van godsdiensten in Driemond in kaart te 

brengen. Tjark, Aagje, Magda en Beppie (L) willen dit gaan doen. Er zal een oproep 

gedaan worden in de Dorpskrant voor anekdotes rond dit thema. Mogelijk ook informatie 

via het Licht huis bij de kerk in Weesp. 

 

8. Vakanties 

Leny is weg van 12 mei tot 28 juni. Tom van 19 juni tot 14 juli. De vergaderingen gaan 

gewoon door in de zomer. 

De bijeenkomst in augustus wordt één week verschoven, dus op 13 augustus gehouden. 

De maandagen gaan gewoon door tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Beppie leest een prachtig lied voor dat zij gemaakt heeft voor het afscheid van Fa. 

Bleijenberg. Dit op de wijs van: “het dorp van Wim Zonneveld.   

Leny was 3 maart jarig en trakteert de aanwezigen op een drankje. 

 

Volgende vergadering: donderdag 2 april 2020 (jaarlijkse algemene 

ledenvergadering). 
 


