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’t Is weer voorbij die mooie zomer…
Het succesnummer van Gerard Cox uit 1973 past naadloos op de zomer 2015. Mooi weer en een
gezellige drukte in Weesp. Ook voor onze Historische Kring was het een mooie zomer, waarin we
verschillende nieuwe leden mochten verwelkomen. De kraam op Verenigingenmarkt trok de aandacht
en daar konden we 12 nieuwe leden inschrijven. De
tentoonstelling over de Weesper Slagers tijdens
Open Monumentendag in het Fort werd door maar
liefst meer dan 100 mensen bezocht. Op die dag
kregen we er spontaan 4 nieuwe leden bij.
Ook de historische stadswandelingen worden
steeds populairder. Zo liepen er tijdens de
vrijdagavondwandelingen in juli en augustus 105
mensen met de gidsen mee, tegen 55 vorig jaar. Bij
de historische stadswandelingen op afspraak valt
het op dat er veel vraag is naar wandelingen op
zondag. Vaak hebben mensen dan een familiedag
waarvan een wandeling door Weesp een mooi
onderdeel is. Heel apart was de groep van 80 mensen die op een zondag met 20 sloepjes vanuit
Loosdrecht naar Weesp kwamen, daar een stadswandeling maakten, aan boord nog een borrel dronken
om daarna weer te vertrekken. Tot nu toe deden dit jaar al 560 mensen mee aan een wandeling op
afspraak. Dat zijn er 130 meer dan verleden jaar. Weesp is dus in trek en onze 10 stadsgidsen vertellen
maar wat graag over het rijke verleden van ons mooie stadje. ♦

De ‘raadfoto’ kwam uit de collectie van Sluis
De “raadfoto” in het april-nummer van ‘Historisch Weesp’, die het Gemeentearchief op zijn eigen
pagina in ons blad plaatste, was een moeilijke. Er kwam slechts één reactie binnen. Die was van
mevrouw M. Bakker-Haas uit de Dotingalaan die vroeger bij Koninklijke P. Sluis Pluimvee- en
Vogelvoederfabrieken in Weesperkarspel heeft gewerkt. Ze
schrijft: “Ik meen dan ook te weten wie de afgebeelde heren op
de foto zijn. In het midden zit de heer Piet Sluis (toendertijd
mijn baas); zittend naast hem de heer Herman Sluis en staand
de heer Klaas Sluis.”
De “raadfoto’s” in het nummer daarvoor waren makkelijker.
Toen vroegen we namen van leraressen uit het Weesper
kleuteronderwijs en ontvingen we meerdere reacties. ♦

Wie heeft er foto’s van Het Loosje?
Van 1904 tot 1965 was aan de Herengracht, hoek Blomstraat de lokaliteit “Het Loosje” gevestigd. Voor
een verhaal over “Het Loosje”, later “Dansschool Dekkers” zijn we op zoek naar materiaal. Heeft u
foto’s, affiches en dergelijke liggen, of weet u leuke verhalen, neem dan contact op met Ellen Pouwels,
tfn 0294 413968 of per e-mail: pouwels.ellen@gmail.com ♦

Vrienden voor het leven
Bij het voorwoord in het vorige nummer van “Historisch Weesp” plaatsten we deze foto die na de
oorlog werd genomen. Op de eerste versierde kar een aantal affiches van het C.L.N., daarachter nog
een versierde kar waarvan de betekenis niet duidelijk is. Het nummer lag nog niet in de brievenbus, of
we ontvingen het volgende mailtje. “Over de foto op pagina 3 kan ik nog wel iets vertellen. Hij is
genomen ter gelegenheid van de eerste bevrijdingsoptocht op het Singeltje waar nu Oversingel staat.
Op de foto volgens mij van links naar rechts Liesbeth Ridder en meisje De Vries. Daarna weet ik het
zeker. De kar met de oproepbiljetten werd gereden door Gerben Moolhuizen, zoon van de winkel in de
Slijkstraat hoek Hoogstraat, thans 82 jaar en rustend dierenarts te Neede, Gelderland. De jongeman
achter de bakkerskar met Zweeds wittebrood is een oud-voorzitter van de Historische Kring, thans 81
jaar en genaamd Lex Schulp. We staan er als
vrienden en dat was niet zomaar, want Gerben en ik
zijn momenteel al 77 jaar bevriend met elkaar. Met
hartelijke groet, Lex Schulp.” ♦

Brug bij Uitermeer
Wie weet wanneer de huidige brug over de
Uitermeersesluis is geplaatst en waar deze –
vermoedelijke tweedehands brug – vandaan kwam?
Cees Pfeiffer, e-mail: cees.pfeiffer@gmail.com of
tfn 0294 413968 ♦

Winterprogramma Historische Kring Weesp
Het winterseizoen van de Historische Kring Weesp begint donderdagavond 22 oktober met een lezing
over de Weesper Slagers. Aanleiding is een extra nummer van “Historisch Weesp” over dit onderwerp
dat u rond 7 oktober in de brievenbus krijgt samen met de uitnodiging voor deze avond. De extra
uitgave is samengesteld aan de hand van het in 2000 door Nico Dalmulder in eigen beheer uitgegeven
werk “De Weesper slagers en slagerijen”. Deze avond kijken we met zo’n 80 foto’s terug op de tijd dat er
in Weesp nog veel slagers waren.
“Weesp sloopt” is het onderwerp van de tweede lezing, donderdag 19 november. “Een volk dat leeft
bouwt aan zijn toekomst” staat op het standbeeld van Cornelis Lely op de Afsluitdijk. Maar voordat er
gebouwd kan worden, moet er vaak worden gesloopt. Oók in Weesp. Deze avond laten we aan de hand
van zo’n 80 foto’s zien wat er in Weesp in de loop der jaren aan gebouwen is gesloopt.
Zaterdagmiddag 9 januari is de HKW Nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis.
Van de drie avonden die daarop volgen, zijn de onderwerpen van twee nog niet zeker. Er is een ieder
geval een tweede Historische Quiz Weesp op woensdag 23 maart, de avond dat we ook onze
ledenvergadering hebben. Waar de lezingen van woensdag 17 februari en donderdag 21 april over
gaan wordt nog bekend gemaakt. De lezingen zijn als vanouds weer in Het Lichthuis waarbij de
uitnodiging als toegangsbewijs dient. U las het al: twee avonden zijn verschoven naar de woensdag
omdat Het Lichthuis dan bezet is. ♦

Agenda
♦ 22 oktober: Weesper slagers ♦ 19 november “Weesp sloopt” ♦ 9 januari: Nieuwjaarsreceptie ♦ 17
februari: lezing (onderwerp nog niet bekend) ♦ 23 maart Algemene Ledenvergadering met
aansluitend Historische Quiz Weesp II ♦ 21 april: lezing (onderwerp nog niet bekend)
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