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Aan de leden, 

Voorwoord/Coronacrisis 
De vaccinaties hebben het mogelijk gemaakt dat Nederland 
weer een beetje terug naar het oude leventje kan.  Ook de 
HKD wil dit heel graag. Op maandagochtend is ons 
verenigingsgebouw weer open en u bent dan van harte 
welkom in de Burg. Bickerstraat 46B. 

ALV/30-jarig jubileum  
Zo gaan we ons 30-jarig bestaan op 25 september opluisteren 
met een evenement. Dit wordt een evenement rond de twee 
nog te houden ALV’s (2019 en 2020) en zal plaatsvinden in de 
Omval. Inhoud: 
Inloop   13.00 uur tot 13.30 uur 
ALV   13.30.uur tot 14.30 uur  
Pauze   14.30 uur tot 15.00 uur 

Bij de inloop en in de pauze koffie/thee, en gebak 

Panel   15.00 uur tot 16.00 uur 
Voorzitter Hans de Waardt en leden Jaap Haag, Taco ten Dam, 
John Cuijpers en Wiard Krook. Thema: De HKD in de 21e eeuw. 
Wat kan de HKD nog betekenen voor de inwoners van Diemen 
in deze tijd. 
Na de panelbijeenkomst is er tijd voor een hapje en een 
drankje van 16.00 uur tot 17.00 uur. Er is live muziek door trio 
Cru Bourgeois’.  
U krijgt speciaal voor dit evenement nog een uitnodigingc 

Excursies 
We willen in het najaar een excursie organiseren naar de 
Israëlitische Begraafplaats in Diemen. U krijgt nader bericht 
wanneer en het tijdstip waarop de excursie gaat plaatvinden 

Uitslag enquête 
Circa 74 leden hebben de enquête ingevuld. 
1) Enkele opmerkingen door de leden gemaakt: 
- In het Diemer Nieuws wordt door Taco en Wiard elke week 
een foto besproken. Zet daarbij de kontaktgegevens van de 
HKD en roep mensen op om lid te worden. Gratis publiciteit. 
- betrek jongerenraad bij de HKD 
- Wordt actiever op social media 
- Vertel meer in het blad over het nieuwe Diemen (na 1980 ) 
 

 

- Ga samenwerken met de PCOB 
2) Meer activiteiten organiseren: 
- fotowedstrijd organiseren 
- de lezingen dienen aan te sluiten bij de onderwerpen in het 
tijdschrift 
- Meer filmpjes op youtube plaatsen 
- Na de coronacrisis een soort “Tussen kunst en kitsch” 
organiseren in Diemen door de HKD 
3)  
- 73% van de respondenten wil 2 x per jaar een tijdschrift 
- 80%  van de leden wil niet dat het tijdschrift alleen digitaal 
wordt 
- 90% van de leden geeft de kwaliteit van het tijdschrift een 8 
of hoger ( op een schaal van 10 ) 
- 90% van de leden heeft 1 of meer boeken die de HKD heeft 
uitgegeven 
- 27% van de leden heeft alle boeken, 32 % heeft 4 boeken en 
41% heeft 1 tot 3 boeken 
- 90% van de leden geeft de kwaliteit van de boeken een 8 of 
hoger 
- Waar zou een nieuw boek over moeten gaan? 
- nieuwe Diemenaren 
- middenstand 
- ontwikkeling van Diemen in relatie met de ontwikkeling van 
de omliggende gemeenten 
- belangrijke Diemenaren 
4)  
- 60% van de leden kijkt slechts 1 keer per jaar op de website 
van de HKD 30% kijkt 1 maal per maand  
- 37% van de leden scoort een 8 of hoger op de kwaliteit van 
de website ( Dit vind het bestuur laag. Dat is ook de reden dat 
het bestuur heeft besloten om de website te laten vernieuwen 
- Wat mist u op d website? 
- hij is ouderwets 
- ik mis een digitale kaart 
- een overzicht van alle ansichtkaarten die zijn verschenen 
over Diemen 
5) Service leden uitbreiden met 
- digitaal prikbord 75% 
-  marktplaats voor diemense spullen 30% 
- ledenportal 24% 

 



 Voorzitter: Ad Saan  
  

Secretaris: Peter Texier  
Tel:  020-6954140 
Email: info@historische 

                          kringdiemen.nl 
 
Penningmeester: Han Saan 
Buitenlust 50 

Opgericht 16 maart 1991                                                                  1111 JK Diemen 
K.v.K. No. V40537374                          Website: www.historischekringdiemen.nl                         Tel: 020-6908213 
  Iban NL95 INGB 0001525866 
  tnv penningmeester HKD 

 Nieuwsbrief van de Historische Kring Diemen  
juni 2021 

 
  
                                   

Onderwijscanon 

De Onderwijscanon van Diemen is gereed en is uitgeleverd aan 
alle Diemense basisscholen. Als het goed is krijgt u samen met 
deze nieuwsbrief de Onderwijscanon ( deel 1 de onderwijs-
canon met tekst ) thuisbezorgd. De Onderwijscanon bestaat 
uit 3 delen, te weten, de Onderwijscanon zelf met de tekst, 
een opdrachtenboek, en een instructieboek voor leerkrachten. 

Voor liefhebbers zijn er tegen betaling van € 2,50 nog een 
aantal Canons en opdrachtenboekjes beschikbaar. Dan kunt u 
samen met uw kinderen of kleinkinderen met de 
Onderwijscanon aan de slag ! Met de gemeente is al een 
afspraak gemaakt om ook in de komende jaren de 
Onderwijscanon aan de scholen aan te bieden.   

U kunt de Onderwijscanon van Diemen ook digitaal lezen op 
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/47408/onderwijs
canon-van-diemen 

Hierin is ook een interactieve kaart van Diemen met de 
belangrijkste punten van de Onderwijscanon  opgenomen. 

Wervingsfolder 

Er is een nieuwe wervingsfolder gemaakt !  Met deze nieuwe 
modern vormgegeven folder hopen wij nieuwe leden te 
werven.  Wij verspreiden ze binnenkort bij verschillende 
winkels,  bibliotheek, Omval en andere locaties.   

 

 

 

 

 

 

 

Inbinden tijdschriften 
Leden die hun tijdschriften willen laten inbinden kunnen dat 
weer laten doen. De prijs is 27,50 per boek. Indien u dit wil 
laten doen, kunt u uw tijdschriften afgeven in ons 
verenigingsgebouw elke  

 

maandagmorgen vanaf 9.00 uur. Wij dragen dan zorg voor de 
inbinding. 

Koffieklets 

Ook na de Coronacrisis willen we u graag weer in het echt 
ontmoeten. Dat kan. We houden weer een koffieklets op 
zaterdag 16 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur in ons 
verenigingsgebouw, Burg. Bickerstraat 46B in Diemen. We 
hopen u daar te ontmoeten. 

Het Bestuur 

 

   


