Beleidsplan Vereniging Historische Kring Driemond 2016 tot 2020
Driemond is onderdeel van de gemeente Amsterdam maar heeft toch het dorpse karakter
behouden en is daar trots op. In Driemond wonen ongeveer 1600 inwoners. Het ledenaantal
van de Historische Kring is in het najaar van 2016 100 personen. Het streven is om dit aantal,
dat percentsgewijs hoog is, nog uit te breiden. Niet alleen de oudere bewoners maar ook de
nieuwere bewoners willen we interesseren voor de Historische Kring Driemond onder meer
door onze activiteiten en publicaties.
Doelstelling (volgens statuten)
Het doel van de Vereniging Historische Kring Driemond is het doen van onderzoek naar - en
het bekendheid geven aan de historie van de vroegere gemeente Weesperkarspel in het
algemeen, en Driemond in het bijzonder.
Dit wordt bereikt door:
a. het geven van lezingen, het houden van tentoonstellingen en het houden van excursies
b. het (doen) uitgeven van publicaties en geschriften (al dan niet digitaal) en het houden en
onderhouden van een website
c. het bevorderen van actief historisch onderzoek
d. het verzamelen van historisch materiaal
Bijeenkomsten
Elke eerste donderdag van de maand is er een openbare bijeenkomst van de Historische
Kring Driemond in het dorpshuis. Lopende onderzoeken, vondsten en vragen worden
behandeld. De bijeenkomsten worden elke maand in de dorpskrant aangekondigd.
Elke tweede zaterdag van de maand is er open huis in Huize Historica waar iedereen welkom
is. Hier kan men zijn vragen en opmerkingen kwijt, de boekjes kopen etc.
In 2016-2020 Voorgenomen publicaties
Er wordt onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen, resulterend in een boekje in de
serie “ Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”
2016: Middenstand in Weesperkarspel, levensmiddelen
2017, 2018, 2019

Verenigingen in Weesperkarspel
De Stammerdijk in Weesperkarspel
Middenstand in Weesperkarspel deel 2

In 2017 komt er een fotoboek uit, met foto’s uit de historie van Weesperkarspel.
Elke maand wordt er een pagina in de Dorpskrant van Driemond gevuld met een historisch
onderwerp en een oude foto.
Elke week wordt er een historische foto uit onze beeldbank in het Amsterdamse huis-aanhuis-blad de Echo gepubliceerd met een korte beschrijving en een verwijzing naar onze
vereniging.
Exposities
Er worden ter gelegenheid van de verschijning van de boekjes foto-exposities georganiseerd
in Huize Historica, Stammerdijk 33 in Driemond
Website
De website heeft een belangrijke functie ook voor oud-Driemonders die niet meer in de
buurt wonen. Met name de beeldbank met duizenden foto’s is belangrijk en zorgt voor
enthousiaste reacties.
Voor de komende jaren willen we ook de foto’s die nu nog niet gerubriceerd zijn in de
beeldbank opnemen.
Probleem
Het aantal actieve leden is beperkt en de meesten zijn ook al zeer op leeftijd. De komende
jaren willen we proberen om meer Driemonders in te schakelen bij de diverse
werkzaamheden door mensen actief te benaderen.
Benadrukt wordt dan dat er niet alleen onderzoek naar de historie van Weesperkarspel
gedaan wordt, maar dat de maandelijkse (openbare) bijeenkomsten ook leuk zijn met een
gezellige nazit.

