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Aan de leden, 

“Koffieklets” 
De zaterdagen zijn:  
16 juni, 8 september en 20 oktober  (van 11.00 tot 
16.00 ). En komt u vooral langs in ons 
verenigingsgebouw om informatie op te vragen bij 
bestuursleden of om uw verhalen te vertellen. 

Quiz 
Steven Dijk verzorgt een quiz over Diemen, 
Nederland en Europa op zondag 9 september. De 
aanvang is om 14.00 uur en vindt plaats in de mooie 
schuilkerk De Hoop aan de Hartveldseweg 23 in 
Diemen. Komt allen.  

Lezing 1  
Lezing over V&D 13 oktober om 13.30 uur in de 
Schakel door Philippe Hondelink. Hij publiceerde 
het boek Vroom & Dreesmann, de opkomst en 
ondergang van het warenhuis 1887-2016 dat in mei 
2016 verscheen en inmiddels een tweede druk kent. 
Heeft u toevallig nog V&D spullen in huis?  Dhr 
Hondelink is altijd geïnteresseerd om zijn collectie 
verder uit te breiden. 

Lezing 2  
Op dinsdag 20 november om 20.00 uur houdt Jaap 
Haag een lezing met als titel Gedeelde historie. Het 
gaat dus over de vraag wat nieuwkomers/ 
inburgeraars in ons land over de geschiedenis 
van Nederland en natuurlijk van Diemen (zouden) 
moeten weten. 

Cadeaubon  
U kunt familie en vrienden voor één jaar lid maken 
tegen het gereduceerde tarief van 15 euro.De 
bonnen zijn te verkrijgen bij de verschillende 
bestuursleden. 

Uitverkoop tijdschriften 
U kunt nog oude ontbrekende HKD tijd- schriften 
verkrijgen tegen de prijs van:  
5 voor 10 euro ( kleur )  
5 voor 7,50 euro ( zwart/wit ) 

Ansichtkaarten  
De HKD heeft in eigen beheer 2 sets ansichtkaarten 
uitgegeven. Elke set bestaat uit 5 ansichtkaarten 
met afbeeldingen van spraakmakende gebouwen in 
Diemen. Prijs per stuk 4 euro of voor de 2 sets 7,50 
euro 

Financien  
We hebben voor onze leden de mogelijkheid om de 
jaarlijkse contributie via een automatische incasso 
te betalen. Is dit voor u een idee neem dan contact 
op met Han Saan (Penningmeester HKD) via een e-
mail:  
saan44@zonnet.nl. Hij stuurt u de benodigde 
papieren op, die u invult en daarna terugstuurt en 
daarna heeft u geen zorgen meer om de betaling van 
de jaarlijkse contributie. Veertien dagen (omstreeks 
1 december) voor de incasso krijgt u bericht dat de 
incasso gaat plaats vinden.  

Diemens oorlog  
Er zijn nog enkele exemplaren van het boek 
Diemens oorlog beschikbaar ( € 29,50).  
 
E-mailadres  
Gaarne aan de secretaris uw e-mailadres  
doorgeven. Bespaart portokosten.  
 
Het Bestuur   
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