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Aan de leden, 

 

Extra Algemene Ledenvergadering 

Op 3 november 2018 om 19.30 uur wil het bestuur 

van de HKD een extra algemene ledenvergadering 

houden in ons verenigingsgebouw, Burg 

Bickerstraat 46B in Diemen. De reden hiervoor is 

het aftreden en opnieuw weer aantreden van een 

aantal bestuursleden. Op dit moment zijn de meeste 

bestuursleden op dezelfde datum aangetreden. Dit 

willen we aanpassen. Daartoe is een Algemene 

Ledenvergadering nodig en daarom houden we die 

op 3 november. We hopen u allen te verwelkomen. 

 

“Koffieklets” 

De zaterdag in 2018 is: 

20 oktober  (van 11.00 tot 14.00 ). En komt u 

vooral langs in ons verenigingsgebouw om 

informatie op te vragen bij bestuursleden of om uw 

verhalen te vertellen. 

 

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 geinteresseerd om zijn collectie 

verder uit te breiden. 

 

Lezing 2 

Op dinsdag 20 november om 20.00 uur houdt Jaap 

Haag een lezing in ons verenigingsgebouw Burg. 

Bickerstraat 46B 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. 

 

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 

Diemens oorlog 

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek 

Diemens oorlog beschikbaar ( € 29,50). 

Diversen 

De HKD is bezig om een “Canon van Diemen” op 

te stellen. Een aantal hoogtepunten uit de 

geschiedenis op een rijtje gezet. We willen dit 

tevens geschikt maken voor het basisonderwijs in 

Diemen.Hiervoor zoeken we o.a. een kreatief 

persoon die presentaties van de canon kan maken. 

 

Ook zijn we bezig om een monumentje op te 

richten ter herinnering aan in Diemen neergestorte 

vliegers uit de Tweede Wereldoorlog. Het streven is 

om dit in 2020 gereed te hebben. 

Tevens zal vanaf 1 december in het Gemeentehuis 

een tentoonstelling te zien zijn van 18 gewezen 

burgemeesters van Diemen. De eerste burgemeester 

was burgemeester Van Medenbach Wakker en de 

laatste was burgemeester Koopmanschap. 

 

Emailadres  

Gaarne aan de secretaris uw emailadres  

doorgeven. Bespaart portokosten. 

 

Het Bestuur    


