
ALGEMENE LEDENVERGADERING EN JAARBOEK OAVER DIEM 

 

De Algemene Ledenvergadering was op donderdagavond 28 april jl. in een zeer goed 

gevulde zaal van Partycentrum Plok. De agenda bestond uit 11 punten die in een vlot tempo 

konden worden afgewerkt.Vooruitlopend op de notulen van deze vergadering die alle leden 

t.z.t. persoonlijk zullen ontvangen een aantal belangrijke zaken zoals die door de aanwezige 

leden werd goedgekeurd. Vanwege de kosten die nu en in de toekomst gemaakt worden 

zoals o.a. automatiseringsapparatuur en vervanging en uitbreiding van inventaris is de 

contributie verhoogd met € 1,00. De contributie van het lidmaatschap van de vereniging 

bedraagt per 1 januari 2006 derhalve € 15,00. Bij de bestuursmutatie was voorzitter Dinie 

Teelen aftredend en herkiesbaar. Zij werd met algemene stemmen herkozen en zal weer als 

voorzitter gaan functioneren binnen het bestuur. De presentatie en uitreiking van het 

jaarboek Oaver Diem 2005 kreeg een speciaal emotioneel tintje door de aanwezigheid van 7 

ex-commando’s, het waren de toenmalige maten van Jan Willemsen (geboren op 5 

september 1932 te Didam en in 1953 omgekomen bij de reddingswerkzaamheden), 

die werden opgeroepen om hulp te bieden bij de grote watersnoodramp 

1953. In Oaver Diem 2005 is een artikel gewijd aan Jan Willemsen. Als postume 

eer voor het toenmalige heldhaftige werk van Jan Willemsen en anderen die hun leven 

gaven voor het vaderland werd het eerste exemplaar uitgereikt aan de broer van Jan, de 

heer Eef Willemsen. Ook aan alle aanwezige ex-commando’s (volledig in tenue inclusief 

groene baret) werd een exemplaar van het jaarboek uitgereikt. Ex-commando en voorzitter 

van de Vereniging Oud-commando’s Gelderland (COV Gelderland) de heer B. Willemsen gaf 

in een klein dankwoord aan dat de aandacht die de O.V.D. had besteed aan de 

watersnoodramp de groep ex-commando’s veel deed en ook dankte hij voor de warme 

ontvangst in Didam. Verder werden exemplaren uitgereikt aan oud-notaris mr. J.P.N. 

Werdmölder. Hij was notaris in Didam van 1972 tot 1992, en aan mevrouw An Verheij-van 

Romondt (dochter van oudnotaris wijlen A.H. van Romondt, in leven notaris in Didam van 

1927-1947). Dit vanwege het artikel ‘Het notariaat Didam’, dat vanaf het begin tot het 

heden ruim aandacht krijgt in het jaarboek.  

 



Staand van links naar rechts: D. Teelen (voorzitter), B. Willemsen, G. Tomassen 

(auteur/bestuurslid), H. Hagen, C. Heilbron, E. Willemsen, S. de Vries. Gehurkt van links 

naar rechts: P. Pruys, S. Welles, B. Matser. (Fotocollectie Henk Wiendels).  


