Jaarverslag Historische Kring Driemond 2021
Inleiding
De Historische Kring Driemond is in 2006 opgericht, eerst als werkgroep en sinds 2013 officieel als vereniging. Eind
2021 heeft zij 95 leden.
Corona en de HKD in 2021
Net als in 2020 werd het hele jaar beheerst door de Covid-19 Pandemie. Dat hield in dat we in totaal maar 4 bijeenkomsten op donderdagavond hebben gehad, waarvan de eerste op 1 juli 2021. (Verder 2-9, 7-10, 4-11) Dat was meteen het afscheid van Tom Witkamp als secretaris. Hij was de oprichter van de Historische Kring 15 jaar geleden. In
april 2020 zou hij al stoppen maar vanwege de Corona en o.a. de verhuizing naar de MatchZo heeft hij nog een jaar
doorgewerkt. We hebben hem in het zonnetje gezet, hij werd tot erelid benoemd en het overgebleven bestuur is met
hem en zijn echtgenote gaan lunchen.
Ook de ALV ging weer niet door maar we hebben alle leden de stukken gestuurd en om een reactie/goedkeuring gevraagd. Zo is het bestuur décharge verleend.
Aangezien er zich geen nieuwe secretaris heeft aangemeld, ook niet na een aantal oproepen o.a. in onze nieuwsbrieven, de Dorpskrant en bij elke bijeenkomst, besluiten Beppie Lucassen (penningmeester) en Leny Schuitemaker
(voorzitter) voorlopig met z’n tweeën het secretariaatswerk op zich te nemen. Het ziet er somber uit voor het voortbestaan van de historische kring: als er geen nieuwe bestuursleden komen wordt de kring het komend jaar opgeheven.
Ook het “open huis” op maandagochtend ging meer dan de helft van de keren niet door vanwege Corona òf doordat
de ruimte niet beschikbaar was vanwege de kinderopvang in de schoolvakanties.
In 2021 werden 2 leden geroyeerd vanwege niet betalen van de contributie ondanks herhaalde verzoeken.
Overleden:
Bob de Vries, Annie Cornelisz, Beppie-Verbrugge-Pieters,
Boekje deel 11 over de volkstuinen
In 2021 verscheen deeltje 11 in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”, met de titel “Driemond, Linnaeus en Frankendael – Bijna 50 jaar tuinieren in Driemond”. Tjark Keijzer, Beppie Lucassen, Leny
Schuitemaker en Tom Witkamp beschreven de geschiedenis van de volkstuinen in Driemond, met veel interviews
met Driemonders en foto’s. Tom Witkamp verzorgde de lay-out. Verkoopprijs € 2,50.
Zowel Linnaeus als Frankendael kochten een aantal boekjes om te verkopen aan hun leden. Daar zijn we blij mee
want aangezien de winkel van Bleijenberg gesloten is missen we een verkooppunt. Alleen bij het postagentschap in
MatchZo kun je nu onze boekjes kopen, en bij ons bestuur op maandagochtend in de MatchZo.
Publicaties
Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer, ook op de
website te lezen.
Dankzij Dick van Gaalen ziet onze website inclusief de beeldbank er geweldig uit. Dick heeft aangegeven dat hij graag
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wil stoppen als webmaster omdat hij tegenwoordig vnl in Friesland woont. (Gelukkig hebben we begin 2022 een
nieuwe webmaster gevonden: René de Groot)
Nieuwsbrief 14 verscheen in juli 2021: over het afscheid van Tom Witkamp als secretaris en het nieuwe adres van
onze vereniging: Zandpad 68, het adres van onze penningmeester.
Nieuwsbrief 15 verscheen in november 2021 en kondigde het nieuwe boekje 11 aan.
Nieuwsbrief 16 verscheen eind december en bevatte de kerstwens van Tjark Keijzer en het bestuur.
De Vroeger en Nu wandeling Driemond
Voorstel om bordjes met informatie bij historisch belangrijke gebouwen/plekken in Driemond te plaatsen: een “vroeger en nu-wandeling”. Dit idee leefde al langer. Joke Werver en Tjark Keijzer vormen samen de werkgroep Vroeger en
Nu-wandeling. Er is een inventarisatie geweest door leden van de HKD van belangrijke plekken en de werkgroep
heeft onderzocht hoe andere gemeentes zo’n wandeling hebben aangepakt. Eind 2021 schonk de Dorpsraad € 1000.
Naar verder financiering wordt nog gezocht. Het streven is om de wandeling op monumentendag 2022 te openen.
Deze “vroeger en nu wandeling” is een geschenk van de Historische Kring aan de bewoners van Driemond.
Geschonken 2021
- April 2021 J.B.Berns: een ingelijste tekening (90x70 cm) in Oostindische inkt van de boerderij Over Bijlmer
van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Tinus Willemse uit 1961
- Mei 2021 Martin Vermeulen kaart (ingelijst) uit 1750 Gooyland aangeboden op het symposium in Muiden op
16 oktober 2010, collectie Noord Hollands Archief
-

Britse Omgevingskaart uit de oorlog (Tom)
Jubileumboekje van de biljartvereniging Geinburgia
Juli 2021 Fragmenten van oude dorpskranten + wandelinsignes (Alie Jonker)
Mevrouw Marjanne Meinsma heeft ons vanuit de nalatenschap van haar moeder Janny Meinsma-Huisman
een doos met oude dorpskranten geschonken
December 2021 Gerrit Verbrugge:
2 kisten van Sluis met inhoud (diverse documenten)
Diverse voorwerpen gebruikt bij de waterleiding:
1. Boezemschop (verwijderen drab uit de filter)
2. Vijl
3. IJs beitel
4. Lekzoeker
5. IJszaag + steel

Leny Schuitemaker, maart 2022
info@historischekringdriemond.nl
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