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Van de voorzitter 
Een bijdrage van Dick Zwart 

In Memoriam Maarten Gorter 
Op 13 november jl. ontvingen we 
het droevige bericht , dat ons lid 
Maarten Gorter op de leeftijd van 
bijna 75 jaar is overleden. 
Maarten maakte een aantal jaren 
deel uit van het bestuur van de 
HVW. 
Daarnaast verrichtte Maarten op di
verse terreinen hand- en spandien
sten bij tentoonstellingen, het 
inpakken van de Wormerveer Weleer 
en de Nieuwsbrief. 
Maarten toonde een grate betrok
kenheid bij het reilen en zeilen van 
deHVW. 
We wensen zijn vrouw Willemien 
kinderen en verdere familie de ' 
komende tijd veel sterkte en kracht 
toe dit verlies te dragen. 

In Memoriam Mart Boere 
Wij ontvingen het trieste bericht dat 
op 28 november jl. ons lid Mart Boe
re op 87-jarige leeftijd is overleden. 
Mart is jarenlang actief geweest 
voor de HVW. Hij maakte deel uit 
van de inpakploeg. Ook had hij een 
bezorgwijk. Zolang het nog ging, 
kwam hij regelmatig langs 
op Zaanweg 4 'voor een bakkie' en 
een gezellig praatje. Op de trap riep 
hij al 'koffie'! 
We zullen hem missen. 

Tijdens de VoorjaarsLeden
Vergadering op 27 maart jl. ben ik 
toegetreden tot het bestuur van de 
HVW. Tot 13 november 2013 be
kleedde ik de functie van voorzitter 
a .i. Op genoemde datum heeft het 
bestuur mij unaniem tot voorzitter 
benoemd. Hiermee komt dus een 
eind aan de ad interim periode van 
deze functie. 

de 

wenst u een gelukkig 2014 

Het bestuur/de HVW heeft een hec
tisch jaar achter de rug, maar door 
samen te werken en elkaars mening 
te respecteren, kan ik zonder meer 
zeggen dat we het jaar 2013 goed 
afsluiten. 
Financieel hebben we een paar leu
ke opstekers ontvangen. Roel La
rooij , onze penningmeester, zal 
hierop in zijn bijdrage in deze 
Nieuwsbrief nader ingaan. 
De terugloop van leden in diverse 
werkgroepen behoort inmiddels tot 
het verleden. Een aantal oudgedien
den is weer terug op het HVW-nest 
terwijl zich ook nieuwe vrijwilliger~ 
hebben aangemeld. 
De verhuizing van Zaanweg 4 naar 
Zaanweg 124 bracht enorm veel ex
tra werk met zich mee, maar het re
sultaat telt! De HVW zit nu op een 
toplocatie, waarmee ik niets ten na
dele van Zaanweg 4 wil zeggen, 
want daar heeft de HVW in de afge
lopen acht jaar altijd met veel 
plezier gewerkt. 
De gecombineerde tentoonstelling 
Maquette Wormerveer Anno 1750 
en het Rooie Dorp/Krommenieerpad 
trok veel belangstelling. Hierover 
verder in deze Nieuwsbrief meer. 
Hulde aan de bouwers/samenstellers 
van deze prachtige tentoonstelling. 
Tot slot wens ik u namens alle be
stuursleden een in alle opzichten 
goed en voorspoedig 2014. 

Van ~~ penningmeester/leden
admlmstrateur 
Een bijdrage van Roel Larooij 

In het afgelopen jaar heeft de Histo
rische Vereniging Wormerveer na 
een zeer druk 2012 een pas op de 
plaats gemaakt wat betreft tentoon
stellingen. Wel is voor de tweede 
keer de prachtige maquette van 
Wormerveer Anno 1750 begin no
vember tentoongesteld, gelijk met 
de maquette die Henk Hildering 
heeft gemaakt van het Rooie 
Dorp/Krommenieerpad. 
Zoals u weet waren we dit jaar ge
noodzaakt uit te zien naar een 
nieuw onderkomen voor alle activi
teiten. 
Omdat aan het begin van het jaar 
deze verhuizing niet bekend was, is 
er in de begroting ook geen 
rekening mee gehouden. De ver
huis- en andere gerelateerde kosten 
(€ 1600,-) slaan echter wel een gat 
in de financiele situatie, waardoor 
op andere uitgaven is bezuinigd. Zo 
wordt de in november jl. geplande 
uitgave van Wormerveer Weleer - in 
overleg met de redactie - verschoven 
naar januari 2014 en laat het be
stuur bij deze nieuwsbrief 'Mijn Fa
voriete Foto' achterwege. Ook zijn 
we dit jaar al € 850,- meer kwijt aan 
huurlasten. 
Om de inkomsten te verhogen heeft 
de vereniging een historische ka
lender 2014 uitgebracht, waarvan 
de winst tot nu toe rond € 800,- be
draagt . De verkoop hiervan loopt 
nog. 
Vorig jaar brachten 677 mensen een 
bezoek aan de maquettetentoonstel-
ling. · 
Dit jaar, mede omdat de tentoonstel
ling drie dagen duurde in plaats van 
een week, bedroeg het aantal bezoe
kers 280. Alleen al aan entreegelden 



scheelt dit een bedrag van € 400,-. 
Desondanks was de tentoonstelling 
een groot succes. 
De opbrengst van de verkoop van de 
boekjes Groeten uit Wormerveer 
dee! 1 t/m 3 wordt minder omdat de 
markt wat verzadigd lijkt te raken. 
Wel zijn we zeer content met een 
tweetal anonieme giften van samen 
€ 750,-. 
Vorig jaar hadden we een verlies van 
€ 1055,-. Dit jaar verwacht ik uit te 
komen op € 600,-. 
Deze resultaten beschouwend, moe
ten we ook het komend jaar financi
eel goed op de kleintjes !etten. Ik 
hoop dat de Gemeente Zaanstad de 
aangevraagde subsidie (€ 2300,-) of 
een belangrijk dee! hiervan voor het 
komend jaar zal toekennen. (Mgelo
pen jaren € 1020,-). 
Wij zijn voor de uitvoering van di
verse activiteiten ook in 2014 voor 
een groot dee! afhankelijk van de le
dencontributies. 

Ons ledenbestand: 
We hebben het afgelopen jaar 20 
nieuwe !eden mogen verwelkomen. 
Helaas hebben 25 !eden per 1 janua
ri 2014 hun lidmaatschap opgezegd. 
Ook zijn in 2013 14 !eden uitge
schreven we gens overlijden of ver
huizing. Deze ontwikkelingen 
brengen het aantalleden op 871. 

Van de secretaris 
een bijdrage van Aly Heijltjes 

NajaarsledenVergadering 
Op 23 oktober heeft de NLV plaats
gevonden. Het verslag van deze ver
gadering ligt ter inzage op Zaanweg 
124 op de dinsdag- en vrijdag
middag van 13.30 uur - 16.00 uur. 
U kunt het verslag ook opvragen bij 
de secretaris, zowel telefonisch 
(075-6351964) als per 
e-mail (alyheijltjes@hotmail.com). 
De vergadering verliep in een uit
stekende sfeer, hoewel er toch een 
behoorlijke financiele noot te 
kraken was. 
Zoals de penningmeester al meldde, 
heeft het bestuur na overleg met de 
redactie van de Wormerveer Weleer -
gezien alle gemaakte extra 
onverwachte kosten in verband met 
de verhuizing en de t e bet alen hoge
re huur voor het nieuwe onder 
komen - moeten besluiten het in 
november jl. geplande nummer over 
het jaar heen te tillen. De eerst
komende WW verschijnt nu in janu
ari en bevat, als er voldoende kopij 
voor is, vier pagina's extr a . 
- Op de NLV meldde de voorzitter, 
dat de HVW nog over een grote 
voorraad publicaties beschikt, waar-

onder de Wormerveer Weleer. Een 
ieder kan de in zijn/haar collectie 
ontbrekende nummers nu voor € 1 
per exemplaar kopen. 
N.B.: te bestellen via in
fo@hvwormerveer.nl of telefonisch 
bij Aly Heijltjes (075-6351964). 

- Het voorstel tot Statutenwijziging, 
zoals op de VLV van 27 maart jl. be
sproken, ligt ter afhandeling bij de 
notaris. 
- Diet List-Hildering heeft op de 
NLV laten weten enthousiaste men
sen voor een luister- en vertel
project te zoeken. 
Luisteren, aan de hand van door 
haar vader, Henk Hildering, vertel
de of opgeschreven anekdotes. En 
vertellen, als deze anekdotes lang 
vergeten herinneringen of her ken
ning oproepen. 
Voor 'Wormerveer 500' is dit al ge
beurd met verhalen over 
Wormerveer Noord. Nu is het de 
beurt aan Wormerveer Zuid. 
Diet wil graag eenmaal per maand 
op een nog nader te bepalen dag bij 
elkaar komen. 
Is uw interesse gewekt? Meld u dan 
aan bij het secretariaat! 
(Ook degenen die al hun medewer
king hebben toegezegd: Diet is hun 
namen namelijk kwijt) 
- Vacatures binnen het bestuur 
Er hebben zich voor de twee vacatu
res binnen het bestuur nog geen 
kandidaten gemeld. 
Bent u gei:nteresseerd of kent u ie
mand die wellicht interesse in een 
bestuursfunctie heeft, laat het ons 
weten via Dick Zwart, tel. 075-
6282468. 

-Han Muijzert vraagt versterking 
bij het scannen. 
Aanmelden kan via 
han@muijzert .nl. of telefonisch 
(075-6280848). 
Na afloop van de vergadering maak
ten de !eden gebruik van de nazit en 
wisselden onder het genot van een 
hapje en een drankje de laatste 
Wormerveerse nieuwtjes met elkaar 
uit. 

De catering van de vergadering was 
weer in uitstekende handen bij In
eke Janssen , Chris J anssen en 
Willem Schr aal. 
Mevrouw C. Dik hield de presentie
lijst bij . Hartelijk bedankt. 

Lichtjesavond 
Op vrijdagavond 25 oktober jl. or
ganiseerde de HVW de inmiddels 
t raditionele lichtjesavond op de 
Algemen e Begraafplaats West aan 
de Marktstraat in Wormerveer. 
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Tijdens deze avond verlichtten 2000 
door vrijwilligers van de vereniging 
geplaatste waxinelichtjes de be
graafplaats. 
Meer dan honderd toeschouwers ge
noten van de optredens van het Ge
legenheidskoor o .l.v. Marjoke Keek, 
de kinderen van de basisschool De 
Pionier uit Wormerveer, die gedich
ten voor lazen en zangeres Inna 
Tishchenko. 
De weergoden waren ons goed
gezind en lieten de eerste regen
druppels pas vallen toen de avond 
was afgesloten 

Krommenieerpad 

Tentoonstelling maquette 
Wormerveer Anno 1750 en het 
Rooie Dorp/Krommenieerpad 
Op 1, 2 en 3 november jl. or
ganiseer de de HVW in De Ver
maning de maquette tentoon
stellingen over Wormerveer Anno 
1750 en het Rooie Dorp en Krom
menieerpad. 
Beide t ent oonstellingen trokken 
vee! publiek . 
Op een fotowand was t e zien hoe de 
maquette Wormerveer Annno 1750 
in drie jaar tijd door de werkgroep , 
bestaande uit vrijwilligers van de 
HVW, langzaam maar zeker in ca. 
10.000 mensuren tot stand kwam . 
Verder hingen er tekeningen van 

Dee/ van Het Rooie Dorp 



bijna alle molens uit die tijd, 
voorzien van de nodige informatie. 
De makers van de maquette waren 
als suppoost aanwezig om vragen te 
beantwoorden of bepaalde zaken toe 
te lichten. 
De door Henk Hildering gemaakte 
maquette over het Rooie Dorp en 
Krommenieerpad veroorzaakte een 
ware toeloop van oud-bewoners. De 
suppoosten bij deze maquette woon
den vroeger zelf in het Rooie Dorp 
en wisten dus waarover zij spraken. 
Een en ander riep veel herin
neringen op en lokte evenzoveel ver
halen uit. Men kwam tijd tekort! 
Gezien de reacties in het gastenboek 
heeft men met veel plezier en be
wondering beide tentoonstellingen 
bezocht. De HVW mag trots zijn op 
het bereikte resultaat! 

Wormerveer, Anno 1750 

Oproep 
N aar aanleiding van de maquette 
van het Rooie Dorp en Kromme
nieerpad ontving het secretariaat 
van de heer R. Boere uit Enschede 
de volgende vraag: 
Wie heeft mijn vader, Henk Boere 
(broer van o.a. Mart Boere) gekend? 
Hij heeft op de Nieuwstraat ge
woond. Mijn grootvader was Dirk 
Boere (Cornelis Dirk) en mijn groot
moeder heette Marie. 
Kunt u mij misschien een e-mail 
adres bezorgen van iemand die de 
familie Boere heeft gekend? 
Wie van u kan de heer R. Boere uit 
Enschede nadere informatie geven? 
Zijn e-mailadres is rboere@ziggo.nl 

Diet List-Hildering, dochter 
van Henk Hildering, maakte 
onderstaand gedicht over het 
Rooie Dorp. 

Het houten hart. 

Daar ligt het aude hauten hart, 
glimmend van vreugde 
en gedeelde smart. 
De warmte, vae/baar 
de bindende liefde, 
zekere aandacht, 
met heimwee, za zwaar. 
De gaudsb/aemen, de margrieten 

in de herinnering, 
met de geuren en de muziek 
van een levend lichaam, 
Het Pad. 
Verweven met jeugd en 
auders, aarlag en armaede, 
1</apt het warme hart val 
levenslust in anze geest. 
Gevend, haedend, veilig, 
dit a lies mis je het meest. 
Van haut is het hart, 
van steen de aderen, 
de ribben nag buigzaam, 
het haafd val nieuwe dingen, 
de vaeten in de Zaan. 

Dick Zwart en Aly Heijltjes 
overhandigen de sinterklaasboeken 

Sinterklaascadeau voor kinde
ren van clienten van de voed
selbank 
De HVW heeft na overleg met de 
voedselbank voor clienten met 
kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar 
van het overgebleven subsidiegeld 
een mooi Sinterklaas(voorlees)boek 
gekocht. Dick Zwart en Aly Heijltjes 
hebben de boeken persoonlijk bij de 
voedselbank afgeleverd. 

Actie 'Wensen komen uit' 

In de actie 'Wensen komen uit' bij 
DekaMarkt aan Plein '13 in 
Wormerveer is het op initiatief van 
Margreet Koeman ingediende doel 
van de HVW - een overkapping voor 
de maquette Wormerveer Anno 
1750, als Mm van de drie kans
hebbers voor de hoofdprijs geselec
teerd. 
Het kan u niet zijn ontgaan dat de 
HVW hieraan de nodige publiciteit 
heeft gegeven! 

prijzen (€ 1.000, € 750 en € 500) 
zijn bij het ter perse gaan van deze 
Nieuwsbrief nog niet bekend. 
Hierover meer in de volgende 
nieu ws brief. 

Tentoonstelli ng Pette/Boon
terrein in het gebouw van 
Parteon 
De Historische Vereniging 
Wormerveer verleende haar mede
werking aan de tentoonstelling over 
de geschiedenis van het Pette/Boon
terrein aan de Marktstraat in 
Wormerveer. Dit op verzoek van 
Anouscka Muizelaar van Woning
corporatie Parteon. 
Parteon heeft namelijk de her
inrichting van het terrein voltooid. 
De HVW heeft hierbij nauw 
samengewerkt met Marijke Fette 
(achterkleindochter van fabrieksei
genaar Fette) en Architectenbureau 
FKG in Zaandijk. Dit bureau stelde 
voor deze tentoonstelling de ma
quette beschikbaar van het - in op
dracht van De Woonmij Zaanstad -
opnieuw ingerichte Pette/Boon
terrein. 
De foto's uit het archief van de His
torische Vereniging schetsten een 
duidelijk beeld 
van de veranderingen in de afgelo
pen decennia. 
Willem Schraal gaf uit zijn prive
collectie de nodige spullen in bruik
leen. 

De officiele opening van de tentoon
stelling vond zaterdag 23 november 
jl. plaats, met als eregaste Marijke 
Fette. 
Na een welkomstwoord van Cees 
van Boven, directeur van Woning
corporatie Parteon, vond de onthul
ling van de Fette stoeptegel plaats. 
Deze tegel heeft men mede door be
middeling van de HVW weer terug 
kunnen brengen naar Wormerveer. 
Willem Schraal, Margreet Koeman 
en Nora van Poelgeest hebben veel 
tijd en energie in de totstandkoming 
van deze tentoonstelling gestoken. 

Nora van Margreet Willem 
Poelgeest Koeman Schraa/ 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet! 



Historische voordeelmarkt 
vanaf dinsdag 11 februari tot 
en met zaterdag 15 februari 
2014 
Door omstandigheden heeft de in 
november jl. geplande historische 
voordeelmarkt geen doorgang kun
nen vinden. 
Deze voordeelmarkt vindt nu- uit
sluitend voor onze leden - plaats op 
dinsdag 11 en woensdag 12 februari 
a.s ., in combinatie met een 'open 
huis' in ons nieuwe clubhuis op 
Zaanweg 124 achter (ingang Steijn
straat, dus niet door de winkel van 
Luyt Beddenadvies). Zo krijgt u als 
lid de eerste keus! Te koop zijn o.a . 
tweedehands boeken over 
Wormerveer, de Zaanstreek en daar
buiten, kopie-prenten van diverse 
plaatsen, curiosa, kaarten en HVW
publicaties. Vanaf donderdag 13 tot 
en met zaterdag 15 februari a.s. 
kunnen ook niet-leden van dit 
voordeel profiteren. 
U bent op genoemde dagen van 
10.00 uur tot 16.00 uur van harte 
welkom. Noteert u deze data alvast 
in uw agenda. 

Voorontwerp bestemmings
plan Wormerveer 
Dick Zwart en Aly Heijltjes hebben 
onlangs een gesprek gevoerd met 
Annet Kroeze, projectleider bestem
mingsplannen van de gemeente 
Zaanstad over het voorontwerp be
stemmingsplan Wormerveer. Naar 
aanleiding hiervan heeft de HVW 
een schriftelijke reactie met een 
aantal opmerkingen/aanvullingen 
over het voorontwerp gestuurd. Ge
noemde bestuursleden en Jan 
Klomp, als lid van de werkgroep be
bouwde omgeving, hebben een en 
ander inmiddels op uitnodiging van 
de gemeente op het stadhuis monde
ling toegelicht . 
Vanaf 2014 zal op verzoek van de 
HVW structureel overleg plaatsvin
den tussen de gemeente en de HVW 
inzake Wormerveerse aangelegenhe
den. De HVW blijft op deze manier 
goed gei:nformeerd en kan tijdig, in
dien nodig, nog wezenlijk invloed 
uitoefenen op een voorgenomen be
sluit. 
Het voorontwerp bestemmingsplan 
ligt ter inzage op Zaanweg 124 op 
de dinsdag- en vrijdagmiddag van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Ook de 
reactie van de HVW kunt u inzien. 

Dierenkopjes uit lndische 
Buurt Wormerveer 
De HVW is door een schenking van 
Parteon in het bezit gekomen van de 
originele 100 jaar oude dieren
kopjes, die ooit een aantal gevels 

van de Delistraat en Riouwstraat in 
Wormerveer sierden. Deze kopjes 
zouden in de nieuwbouw van ge
noemde straten terugkomen. Omdat 
het grootste deel van de kopjes bij 
de sloop van de huizen zwaar be
schadigd raakte, was hergebruik he
laas niet meer mogelijk. 
Men heeft nu een aantal afgietsels 
gemaakt en deze vervolgens in de 
nieuwbouwgevels verwerkt. 
De HVW wil de originele kopjes 
graag een nieuwe bestemming 
geven. 
Heeft u suggesties, laat het ons we
ten via het secretariaat, hetzij per e
mail (alyheijltjes@hotmail.com), 
hetzij telefonisch (075-6351964). 
Ook kunt u op de dinsdag- en vrij
dagmiddag langs komen in het club
gebouw aan Zaanweg 124, 
achteringang Steijnstraat . 

Tot nu toe geplande activiteiten 
HVW2014 
VoorjaarsLeden Vergadering 25 
maart 2014 
Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda? 
En verder: 
-in het voorjaar: jaardag/tentoon
stelling over de Wormerveerse 
brand weer 
- in juni/juli: tentoonstelling in de 
Knapzak over antieke schepen. 
Dit naar aanleiding van de jaarlijkse 
reiinie van deze schepen in Den 
Helder. 
De betreffende schepen liggen een 
nacht aan het Noordeinde aan
gemeerd. 
Oproep secretariaat 
Het secretariaat heeft inmiddels van 
een groot aantalleden de e-mail
adressen ontvangen. 
Hebt u uw e-mailadres al doorge
geven? 
Ik (alyheijltjes@hotmail.com) houd 

E-Mail 

LET OP: 
De openingstijden van het clubhuis 
zijn gewijzigd, in verband met het 
feit dat Luyt Beddenadvies 
maandag gesloten is. 
De nieuwe openingstijden zijn dins
dag- en vrijdagmiddag van 13.30 
uur tot 16.00 uur. U bent van harte 
welkom! 

Colofon 

De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per 
jaar (april, september en december) voor 
/eden en begunstigers van de Historische 
Vereniging Wormerveer. 
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