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van de voorzitter 
Fantastisch. Zo zijn in een woord de ont
wikkelingen voor de Historische Vereni
ging Wormerveer. Na het huis aan huis 
verspreiden van de aanmeldingsfolders 
(met nog DANK aan de vrijwilligers!) 
hadden we op de eerste algemene ver
gadering a! vijftig !eden aanwezig en een 
totaalledenbestand van 160 personen. 
Een kleine twee maanden later a! de 200 
I eden 
gehaald! AI vele !eden staan een tijd te 
popelen om aan de slag te gaan. Dat kon 
nog niet direct, omdat eerst nog allerlei 
zaken op orde moesten komen. We zijn 
als bestuur nu zo ver, dat zeer binnen
kort de meeste ingestelde werkgroepen 
daadwerkelijk aan de gang kunnen. Bij 
de viering van Wormerveer 500 jaar in 
mei aanstaande zullen we naar verwach
ting de eerste boeiende resultaten aan de 
Wormerveerders kunnen Iaten zien. Als 
voorzitter verwacht ik dat zich de komen
de weken en maanden nog 
meer !eden zullen opgeven voor de 
werkgroepen en een ieder is van harte 
welkom! Enkele werkgroepen zullen nog 
een paar !eden er bij moeten krijgen om 
echt van start te kunnen gaan. Meer over 
de werkgroepen leest u verderop in deze 
Nieuwsbrief. 
Ik wens aile !eden een grandioos eerste 
verenigingsjaar met veel nieuws over 
oude zaken. (DH) 

in dank ontvangen 
De vereniging beschikt nag niet over een 
adequate archiefruimte. Het is voorlopig 
even behelpen. Tach willen we nu reeds 
beginnen om zoveel mogelijk materiaal te 
verzamelen en te bewaren. 
In de HVW nieuwsbrief melden we wat 
er is binnen gekomen en eventueel van 
wie. Wilt u iets schenken of in bruikleen 
geven, neem dan contact op met ons 
secretariaat of met een van de redactie
leden. 

Ed van der Bijl heeft voor de vereniging 
straks een prachtige luchtfoto van Plein 
13 en omgeving klaar liggen. De foto 
(50x80 em.) is genomen zo rond 1930. 
Ontvangen van mevrouw T. Gruijs uit de 
Koog a/ d Zaan een multomap met 
knipsels, foto 's en brochures van gymnas
tiekvereniging DOK uit Wormerveer. De 
map is bijgehouden door haar (overleden) 
man die jarenlang actief is geweest voor 
deze vereniging. DOK fuseerde in 2000 
met gymnastiekvereniging Saenden en 
heet nu Wormerveer 2000. 
Verder ontvangen: (boek) Reisbureau 
Touring 40 jaar (2001) . 

noordeinde 9 op 
monumentenlijst? 
Noordeinde 9 staat te lwop. Veel Wormer
veerders zullen dit pand beter kennen als 
de slijterij van Siekerman. Het interieur 
ademt de sfeer van vroeger en is in zijn 
soort zeer bijzonder. Geen wonder als 
men bedenkt dat op dit adres sinds 1851 
een winkel en grossierderij in 
gedistilleerd is gevestigd en dat de diverse 
uitbaters niet vee! aan verbouwingen heb
ben gedaan gedurende a! die tijd. Ook het 
aanzicht is zeer fraai en een mooi voor
beeld van een Zaanse winkelpui uit het 
einde van de 19e eeuw. De HVW heeft 
inmiddels bij de gemeente Zaanstad er 
op aangedrongen dit pand met spoed op 
de monumentenlijst te plaatsen om onge
wenste sloop of verbouw te voorkomen. 
(TT) 

sloop drie villa, s wandelweg 
Het bestuur van de H.V.W. heeft protest 
aangetekend tegen de voorgenomen 
sloop van drie villa' s aan de Wandelweg 
tegenover het Wilhelminapark. In haar 
brief aan B&W laat de HVW blijken 
dat zij het als haar taak ziet om behoud 
of herstel van historische panden na te 
streven. Voor de drie villa' s kwam het 
protest echter te laat. Er was sprake van 
een verouderd bestemmingsplan, waarin 
de bescherming van de panden niet gere
geld was. Een sloopvergunning is (helaas) 
inmiddels aangevraagd . 

bestuur op de kiek 
Kennis maken met uw bestuur. De foto 
hierboven is genomen op een snijdend 
koude decemberdag op de trappen van de 
Doopsgezinde Kerk aan de Zaanweg. Van 
boven naar beneden en van links naar 
rechts ziet u: 
Heer Wijker, Ruud Pauw, Huib Bakker, 
Loes van Horssen, Tom Tulleken en 
Dirk de Hen. 

van de redactie 
U hebt nu het eerste nummer van onze 
nieuwsbrief in hand en. We hopen dat 
het u bevalt en dat we nog in lengte van 
jaren hiermee door kunnen gaan. Gezien 
het feit dat we in korte tijd al meer dan 
200 !eden mochten noteren, hebben we 
daar aile vertrouwen in. De nieuwsbrief 
bevat in hoofdzaak kort zakelijk nieuws: 
bestuursmededelingen, projecten, nieuws 
van de werkgroepen, boekenrubriek. 
Kortom van alles wat. Zo blijft u op de 
hoogte van wat er in de vereniging speelt. 
Drie keer per jaar willen we een nieuws
brief uitbrengen maar als het nodig is 
meer keren. 
Inmiddels is de werkgroep publicaties 
van start gegaan met als streven om in 
mei 2003 , tijdens de feestweek 'Wormer
veer 500' het eerste nummer van ons 
historisch periodiek gereed te hebben. 
Dat vereist heel wat voorbereiding. Bij 
het schrijven van teksten, redigeren, op
maakwerk, verzenden en nog heel wat 



meer karweitjes kunnen we veel hulp 
gebruiken. Maar ook als u suggesties of 
tips heeft dan houden we ons ten zeerste 
aanbevolen. Wilt u meewerken aan deze 
werkgroep laat het ons dan weten. Meer 
informatie? Bel of schrijf naar de redactie 
van deze nieuwsbrief. 

henk bedankt 
Henk Huisman, cultureel medewerker 
bij buurtcentrum De Lorzie, is gestopt 
met zijn werkzaamheden voor de HVW. 
Vanaf het prille begin had hij al aange
kondigd dat zodra de vereniging officieel 
is opgericht zijn bemoeienissen zouden 
eindigen. Samen met Dirk de Hen en 
Huib Bakker is hij initiatiefnemer en 
gangmaker geweest van de HVW. Het is 
jammer maar begrijpen doen we het wel. 
Henk werkt immers aan nog heel wat 
andere projecten mee: bijvoorbeeld de 
festiviteiten gedurende de feestweek Wor
merveer 500 en het produceren van een 
speciale Wormerveer 500 cd. Henk suc
ces en nogmaals bedankt. 

boek& 
Niet goedkoop maar voor de pure lief
hebber van cartografie een waardevolle 
aanwinst, is de getrouwe reproductie van 
de Kaart van Noord-Holland door Joost 
Jansz. Beeldsnijder (1575-1608) . De kaart 
en randprenten zijn in 12 bladen van 
42x45 em. verdeeld en samen met een 
uitgebreid tekstboek in een linnen klep
map gestoken, bedrukt met goudstempel. 
Uitgever is Canaletto; ISBN 9064697701 , 
€ 84,- . 

Bij HB uitgevers te Baarn is de 10e druk 
verschenen van Zoeken en Schrijven; 
handleiding bij het maken van een his
torisch werkstuk. Waar begin je? Welke 
vraag moet je beantwoorden? Hoe kom 
je aan de gegevens? Hoe formuleer je 
een antwoord en hoe ziet dat eruit? Een 
boekwerk vol met belangrijke aanwijzin
gen en methodieken. ISBN 905574249x, 
€16,- . 

In februari 2003 zal bij uitgeverij Waan
ders verschijnen 'Zaanstad; architectuur 
en stedenbouw 1850-1940' door Piet Kleij 
(stadsarcheoloog bij Zaanstad) . ISBN 
9040087474, €15,90 (onder voorbehoud) . 

De (uitgeverij) Europese Bibliotheek is 
een nieuwe serie gestart 'Focus op .. .'. 
Zeer bekend zijn de uitgaven over diverse 
dorpen en steden ' . .. in oude ansichten' 
en 'Kent u ze nog .. .'. De nieuwe serie 
concentreert zich op de jaren vijftig en 
zestig van de 20''e eeuw, een periode 
waarin het aanzien van Nederland in 
diverse opzichten ingrijpend veranderde. 
Waarschijnlijk zal er in het najaar van 
2003 een deel over Wormerveer verschij
nen. Meer gegevens zijn nog niet bekend. 

Uitgeverij Scripta in Amsterdam geeft 
nostalgische kalenders uit op kloek for
maat. Ook van Wormerveer is een ka
lender verschenen met prachtige foto 's 
uit het begin van de vorige eeuw. Onder 
andere is gebruik gemaakt van de fotocol-

lecties van Bruijn en Wilderom. De prijs 
is € 7,- . Ook van Zaandijk, Assendelft, 
Krommenie en Koog a/d Zaan zijn ka
lenders in dezelfde opzet beschikbaar. 
Bestellen kunt u bij Piet Bruijn, 
tel. 075-6283444. 

Nog meer kalenders. Stichting West
zaanse Digitale Beeldbank heeft in eigen 
beheer de Westzaan Kalender 2003 uit
gebracht. Twaalf bladen met foto's van 
Westzaan weleer. Te koop bij Bloemen
huis Albers, J.J.Allanstraat 335 in West
zaan of via westzaansedigitalebeeldbank 
@yahoo.com 

Uiteraard is ook weer de welbekende 
Zaanse Kalender verschenen. Dit keer 
met potloodtekeningen van Dirk Vonk 
van allerlei bijzondere plekjes in de Zaan
streek. Uitgever is Amor Vincit Omnia in 
Westzaan. Verkrijgbaar bij (o.a.) boekhan
del Gorter in Wormerveer. 

vers van de pers 
Nog twee zaanse boeken zijn er net 
verschenen: 
P.N. Helssloot; De glorie van Zaan
dam: zeven eeuwen geschiedenis, ge
zien van de Hogendam. 
Europese Bibliotheek, 2002, ISBN 
9028836756, € 18,-. 
Donald Niedekker, Peter Roggeveen, 
Klaas Woudt; Zaankanters bestaan 
niet! : migratie vroeger en nu. 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 
2002, ISBN 9071123669, € 17,-. 
Ook het derde nummer van het tijd
schrift Zaans Erfgoed is net uit. Rijk 
geillustreerd met veel. aandacht voor 
o.a.De Adelaar en architect Mart Starn 
(van de Boon toren)! Prijs € 6,-. 

(alle boeken in deze rubriek zijn te koop 
bij boekhandel Schuurman, Stations
straat of boekhandel Gorter, Zaanweg) 

noordersluis te wormerveer 
Een van de zaken waar de Historische 
Vereniging Wormerveer zich hard voor 
wil maken is de heropening van de Noor
dersluis in de Zaanbocht. Bijna 40 jaar • 
geleden werd deze sluis gedempt. Een 
mooi moment om de sluis weer te re
construeren. Niet alleen wordt hiermee 
een stukje historie teruggebracht, het kan 
ook een waardevolle aanvulling zijn op 
het aanzicht van de Zaanbocht. Samen 
met de Zaandijkersluis ontstaat hierdoor 
bovendien een leuke vaarroute door het 
Guisveld. Daarmee wordt dan tevens dit 
waardevolle natuurgebied beter ontsloten 
hetgeen alleen maar draagvlak verhogend 
kan werken, opdat ook voor de toekomst 
dit natuurmonument behouden blijft. 
In november 2001 besloot de gemeen
teraad van Zaanstad een onderzoek te 
gelasten naar de mogelijke heropening 
van de Noordersluis. Het onderzoek naar 
de mogelijkheden zal begin 2003 worden 
uitgevoerd en de uitkomsten zijn bekend in 
het tweede kwartaal van 2003 . Eventuele 
gevolgtrekkingen kunnen dan in de begro-

tingsronde van november 2003 worden 
genomen. 
Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de 
hoogte blijven houden van de ontwikke
lingen. Hieronder alvast een kort overzicht 
van de geschiedenis van de sluis. 

Deze sluis heeft hier niet altijd gelegen. In 
1588 bezat Pieter Sijmonsz. hier een erf 
met een huis wat in 1612 getaxeerd werd 
op f. 637,- Het huis zou nog tot 1731 als 
huis blijven voortbestaan en is als laatste 
bewoond geweest door Leendert Stoop. 
Op dit erf hadden regenten hun keus La
ten vallen voor een nieuwe sluis toen de 
valdeur in de tegenwoordige markt (lees: 
Plaats waar de Marktstraat bij de Zaan 
komt) slecht began te worden. Leendert 
Stoop is van deze transactie niet slechter 
geworden en ook de regenten hadden niet 
te klagen door de welwillendheid van een 
harer burgers. In 1731 namelijk verkocht 
Dirk Jacobsz. Kipper, een vermogend kaas
koper, de hypotheek, groat f. 800,- , die te 
zijnen behoeve op het pand gevestigd was, 
aan regenten voor f. 100,-. En regenten 
kochten toen van Leendert Stoop diens 
ert, onder voorwaarde dat deze alles wat 
daarop stand, tot de regenwaterbak en 
de straatstenen incluis, naar elders moest 
overbrengen en bevrijd zou zijn van de 
door regenten gekochte hypotheek met 
de interesten, de onbetaalde lasten van 
verponding, 100'1e en 200'1e penning en 
schotgeld "tot heden te quaat sijnde': Hij 
kreeg verder het huis, thans no. 119, op 
zijn naam en nog f. 825,- toe. En zo kreeg 
het dorp de gelegenheid om op deze gun
stige plaats een nieuwe sluis te bouwen. 
De gebroeders Walig en Jeroen van Zanen 
profiteerden onmiddellijk van de gelegen
heid om aan het Domineespad en de Nag
tegaalsloot een pakhuis te bouwen, dat als 
pakhuis "Nieuwe Sluis " nog bestaat. 
Deze sluis heeft dienst gedaan tot 1964, in 
welk jaar de sluiskolk is dichtgegooid en 
in een plantsoentje herschapen. 

(bron: Jan Aten - Wormerveer langs Weg 
en Zaan - 1967) 



werkgroepen 
Een belangrijk facet van de vereniging 
zijn de werkgroepen die naar we hopen 
vele activiteiten vorm gaan geven. Op het 
ogenblik hebben meer dan 30 !eden zich 
opgegeven voor deelname aan een van 
de volgende werkgroepen: genealogie, 
tentoonstellingen/educatie/rondleiding, 
publicaties, website, (beeld)archief, 
gesproken geschiedenis, heruitgaven, 
bestuurlijke- en sociaal-economische 
geschiedenis. Binnenkort krijgen aile 
deelnemers een brief thuis gestuurd met 
meer informatie over het hoe en wat. 
Het is de bedoeling dat de werkgroepen 
zoveel mogelijk zelfstandig gaan functio
neren. De eerste stap zal zijn dat iedere 
werkgroep een plan opstelt met activi
teiten, werkwijze, tijdschema en een be
groting. Na goedkeuring van het bestuur 
kan men dan van start. Elke werkgroep 
krijgt een bestuurslid toegewezen bij wie 
men terecht kan voor vragen en overleg. 
Het is natuurlijk best mogelijk dat een 
lid van het bestuur ook deelnemer is van 
een bepaalde werkgroep. De taak van het 
bestuur is om de activiteiten van de werk
groepen te stimuleren en er voor te zor
gen dat de werkmiddelen aanwezig zijn. 
De praktijk zal uiteindelijk moeten leren 
hoe de zaken zich ontwikkelen. 
Een werkgroep, niet hierboven genoemd 
en waar we nog deelnemers voor zoeken, 
willen we graag onder uw aandacht bren
gen: "bebouwde omgeving". De belangrij
ke taak van deze groep is: inventariseren 
en bewaken van het gebouwde culturele 
erfgoed. Dat betreft niet aileen huizen, 
fabrieken en kantoren maar ook bijvoor
beeld waterlopen en straatpatronen. Ook 
het ontwikkelen van plannen om oude 
situaties te herstellen, zoals de Noor
dersluis, behoort tot de werkzaamheden. 
Wilt u deelnemen aan een van de werk
groepen dan kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat; zie het colofon voor 
de gegevens 

herdruk 'wormerveer langs 
weg en zaan' 
Op initiatief van de HVW wordt op dit 
ogenblik gekeken of het haalbaar is het 
monumentale boekwerk van Jan Aten 
'Wormerveer langs Weg en Zaan' te her
drukken. Het hoek is a! lange tijd uitver
kocht en ook antiquarisch is er moeilijk 
aan te komen. Het kostbare project heeft 
inmiddels wat meer levensvatbaarheid 
gekregen. De nazaten van de auteur heb
ben toestemming gegeven en ook zijn 
er hoopvolle gesprekken geweest met 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland en 
deHVW. 
Het is de bedoeling het hoek te actuali
seren en meer foto 's en illustraties op te 
nemen. Een verdere uitbreiding is een 
beknopte biografie van Jan A ten en een 
lijst van zijn publicaties. Tijdens de alge
mene ledenvergadering op 29 oktober j.l. 
is een werkgroep geformeerd die een en 
ander zal coordineren. Hebt u interesse 
om hier aan mee te werken, neem dan 
contact op met Tom Tulleken 
(tel. 075-6227737) . (TT) 

eerste ledenvergadering 
druk bezocht 
Op 29 oktober werd de eerste algemene 
ledenvergadering - en tevens oprich
tingsvergadering - van onze vereniging 
gehouden. Als eerste kwamen de statuten 
aan bod. Er bleek hierop geen inhou
delijke kritiek te zijn zodat de notaris 
een en ander binnenkort officieel kan 
vastleggen.De vergadering benoemde de 
zes voorgestelde kandidaten als !eden 
van het bestuur: Dirk de Hen (voorzitter) , 
Tom Tulleken (secretaris), Heer Wijker 
(penningmeester) en de !eden Ruud Pauw, 
Loes van Horssen en Huib Bakker. Ook 
een aantal andere zaken kwamen aan de 
orde, zoals de verkiezing van de kascom
missie, de begroting voor 2003 en de vast
stelling van de contributie. De voorzitter 
deelde verder mee dat er diverse fondsen 
zijn aangeschreven om voor de vereniging 
geld te verkrijgen en dat het bestuur druk 
doende is om te zoeken naar een eigen 
onderkomen. De voorzitter schetste de 
plannen die er bestaan om de vereniging 
tot ontwikkeling te brengen. Er zal een 
periodiek verschijnen met historische 
artikelen en daarnaast wordt gewerkt aan 
een informatieve nieuwsbrief. Na afloop 
van de vergadering konden de aanwezige 
!eden zich op geven voor een van de 
werkgroepen: Genealogie, Tentoonstel
ling en educatie, Heruitgaven, Publicaties, 
Website, Archie£, Bestuurlijke- en sociaal 
economische geschiedenis, Gesproken 
geschiedenis. De bijna vijftig aanwezige 
!eden lieten zich bij het inschrijven voor 
de werkgroepen niet onbetuigd, zoals 
het bestuur na afloop met tevredenheid 
kon constateren. (Hetgeen overigens niet 
wegneemt dat de diverse werkgroepen 
nog zeker aanvulling kunnen gebruiken.) 
Aan het einde van de vergadering dankte 
de voorzitter de heren Van der Bijl en 
Boon voor hun diapresentatie over oud 
Wormerveer en mevrouw de Berg- Hoo
gerheide voor de verslaglegging van de 
vergadering. (RP) 

een deel van de bezoekers tijdens ledenvergadering 

mijn favoriete toto 
In elke nieuwsbrief reserveren we ruimte 
voor een (bijzonder"e) foto van een van 
onze !eden. Hebt u een foto waarvan u 
denkt dat deze voor publicatie geschikt 
is, laat het ons dan weten. Het onderwerp 
kan van alles zijn : mensen, huizen, een 
straatbeeld en het hoeft ook niet oud te 
zijn. Alles mag. Het prentje moet nog wei 
in redelijke staat zijn en we horen graag 
waarom de foto u zo aanspreekt. 

In deze afle
vering is de 
eer aan Dirk 
Krom, a! zijn 
hele Ieven 
lang verwoed 
verzamelaar 
van fotogra
fisch materi
aal. Exclusief 
voor de !eden 
van onze ver
eniging is een 
uitvergroot exemplaar bij deze nieuws
brief gevoegd. Via ruiling is Dirk ooit aan 
deze foto van fotograaf Nieuwstad uit 
Koog aan de Zaan gekomen. De foto is 
a! eens eerder afgedrukt bij een kranten
artikel 40 jaar geleden in de Zaanlander 
en staat ook in het boekje van Constant 
"Grootvader vertelt". De foto is genomen 
zo rond 1910. Op de achtergrond oliemo
len de Veerschuit, onttakeld in 1918, en 
aan de Wormerkant de schuur van molen 
Het Geloof. 
We Iaten Dirk even aan het woord : "Dit 
zegt het meeste van Wormerveer. Alles 
staat erop. De Zaan, molens, pakhuizen, 
de 'hangers' bij de Jonge Prins, de boot
dienst van de Alkmaar Packet. Leven en 
werken, dat zit allemaal in deze foto. En 
kademuren waren er niet. Als het een 
beetje waaide dan sloeg het Zaanwater zo 
over de wallekant:' (HB) 



kortweg 
Ook Oostknollendam heeft sinds kort 
een historische werkgroep: Stichting 
Historisch Onderzoek Oostknollendam 
(SHOK). De eerste tentoonstelling werd 
gehouden tijdens de Nationale Monu
mentendag op 14 september j.l. in pakhuis 
Koningsbergen. Contactpersoon is Thijs 
Ris, tel. 075-6426258. 

Van de Stichting Museaal en Historisch 
Perspectief in Haarlem ontvingen wij 
een boekje met het cursusprogramma 
2002-2003 op het gebied van erfgoed. Een 
greep : Beheer Fotocollectie, Notariele 
Archieven, Werken met Erfgoedbronnen, 
Schrijven van een historisch Artikel, Pa
leografie (oud-schrift) . Wilt u meer weten, 
neem dan contact op met ons secretari
aat. 

"Nationaal Archie£ is de nieuwe naam van 
het Algemeen Rijksarchief. Het Natio
naal Archie£ viert in 2002 zijn 200-jarig 
jubileum en presenteert zich tegelijkertijd 
als nieuwe culturele organisatie. Doel
stelling van het Nationaal Archie£ is 
de onvoorstelbaar rijke collectie uit de 
nederlandse geschiedenis - letterlijk en 
figuurlijk - onder uw handbereik te bren
gen!' (citaat magazine Nationaal Archie£) . 
De ruimte ontbreekt hier om de moge
lijkheden van dit instituut te noemen. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met 070-
3315540 of als u over internet beschikt 
www.nationaalarchief.nl . 

Het Meertens Instituut in Amsterdam 
heeft sinds november drieduizend in
boedellijsten op het internet gezet. De 
beschrijving behelst boedelinventarissen 
van 1625 tot 1899. Er staan trouwens 
nog veel meer interessante zaken op deze 
webpagina. Over voor- en familienamen 
bijvoorbeeld. Beslist de moeite waard om 
eens een kijkje te nemen. Het webadres 
is:www.nationaalarchief.nl . 

Stuit u op een situatie die een bedreiging 
vormt voor een waardevol historisch pand 
of een buurt, bel dan op werkdagen tus
sen 8.00 en 17.00 uur 075-6402020; het 
telefoonnummer van het Meldpunt voor 
Bedreigde Panden in de Zaanstreek. 

er gaat een praatje ... 
OKB ... ? Weet u wat het betekent? Nee? 
Het is de aflmrting van een voetbalclubje 
uit de omgeving van het Krommenieer
pad zo rond 1920. De letters staan voor 
Op Klompen Begonnen en waarschijnlijk 
is de club ook weer op klompen geein
digd. Want veel geld voor voetbalschoe
nen en een leren bal was er niet in die 
tijd en uiteindelijk zijn er van die vele 
voetbalclubjes die toen opbloeiden slechts 
enkele overgebleven. De informatie is 
aflmmstig van Diet Hildering, een van de 
organisatoren van de bijeenkomsten on
der de noemer 'Er gaat een praatje ... ',die 
in september van start zijn gegaan. 
Een keer in de maand ontmoeten een 
aantal Wormerveerders elkaar in De Lor
zie en al pratende borrelen herinneringen 
en belevenissen uit de jeugd weer op. 

Vee! deelnemers hebben vroeger gewoond, 
of wonen nog steeds!, op het Kromme
nieerpad, Krommenieerweg, Marktstraat 
en naaste omgeving. Maar het maakt 
natuurlijk niet uit waar u woont of heeft 
gewoond in Wormerveer. Diet probeert 
zoveel mogelijk verhalen en belevenis-
sen hoven tafel te krijgen. Gezelligheid 
staat voorop tijdens deze bijeenkomsten 
maar de bedoeling is dat al die verhalen 
in een boekwerkje worden gebundeld 
en zo een blijvend document vormen 
van het dorpse Ieven uit vroeger tijden. 
Tijdens de feestweek Wormerveer 500 
wordt gedurende drie dagen een tentoon
stelling ingericht met vee! foto 's van het 
Rooie Dorp en omgeving en dan is ook 
de geheel gerestaureerde maquette, ooit 
gemaakt door Henk Hildering, weer te 
bewonderen. 
"Elkaars herinneringen versterken", zo 
noemt Diet het. Wilt u ook meevertellen 
dan bent u van harte welkom op elke 
tweede dinsdag in de maand van 14.00 tot 
16.00 uur in De Lorzie. Deelname is gra
tis. Voor telefonische informatie kunt u 
terecht bij Henk Huisman van De Lorzie 
op nummer 075-6286882. (HB) 

ineks 
De Initiatiefgroep Exposities, beter bekend 
als INEKS, heeft in oktober weer een 
boeiende fototentoonstelling georgani
seerd in De Lorzie. Er kwamen zo'n 1400 
bezoekers op af! Zoals gebruikelijk was 
het geheel georganiseerd rond een thema, 
eigenlijk twee thema's dit keer. Het hoofd
onderwerp behandelde Wormerveer in de 
jaren 50 en 60. Zeer bijzonder waren de 
panelen met foto's en documenten van 
Wormerveerse dienstplichtigen die inder
tijd werden uitgezonden naar Indonesie 
om daar het nederlandse gezag te herstel
len. Piet Stelling, lid van INEKS, heeft er 
zeer vee! tijd ingestoken om alle gegevens 
uit alle hoeken en gaten van Nederland 
bij elkaar te krijgen. De Ineks groep heeft 
alweer een nieuwe tentoonstelling in voor
bereiding. Van 24 tot en met 29 mei 2003, 
tijdens de herdenkingsweek Wormerveer 
500, is er een expositie van historische 
foto 's in de Doopsgezinde kerk aan de 
Zaanweg. 
Het is de bedoeling dat de HVW hierbij 
aansluit met twee kleine exposities. De 
eerste is archeologische bodemvondsten uit 
Wormerveer, verzorgd door Gerard Graas 
en Piet Kleij en de ander is een selectie 
uit de verzameling van Marijke Pette over 
chocoladefabriek Pette. Marijke Pette is 
een kleindochter van de vroegere eigenaar. 
Op verzoek van de HVW heeft Henk van 
't Loo de deelexpositie over de Indiegan
gers digitaal gefotografeerd en vastgelegd 
op cd-rom. Alle foto 's en documenten 
moesten uiteraard weer terug naar de ei
genaren en het zou verschrikkelijke zonde 
zijn geweest om dit unieke materiaal niet 
te registreren. De cd-rom bevindt zich in 
het archie£ van de HVW. 
De HVW heeft dankbaar gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid door INEKS geboden 
om tijdens deze tentoonstelling een eigen 
kraam te beheren om !eden te werven. Een 
groat succes! (HB) 

De INEKS groep uit 1994 tijdens de (3e) 
tentoonstelling 'Skooltaid' in het Ons 
Huis aan de Zaanweg. Van links naar 
rechts ziet u Cor Bruijn, Jan Onrust, Mar
greet Koeman, Peet Al, Piet Bruijn en 
Gerrit Rood (f). 
(foto: M.Koeman) 

colofon 
Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 3 
keer per jaar voor !eden en begunstigers 
van de Historische Vereniging Wormer
veer. 
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contributie 
De minimumcontributie voor 2003 is 
€ 12,50. Wij sturen geen acceptgiro
lmart. De aanmaak van deze !marten 
duurt vrij lang en is bovendien kost
baar. Elke euro die we uit kunnen 
sparen houden we liever binnen de 
vereniging om aan andere projecten 
te besteden. Daarom het vriendelijke 
verzoek om zelf voor overschrijving 
zorg te dragen. Ons rekeningnummer 
is 394910885 ten name van de Histo
rische Vereniging Wormerveer te Wor
merveer. Namens de penningmeester 
alvast onze hartelijke dank voor uw 
medewerking. 


