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Van de voorzitter
Een bijdrage van Dick Zwart
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Van de penningmeester/
ledenadministrateur
Een bijdrage van Roel Larooij

Het hele jaar door verrichten leden
van de werkgroep Oude Begraafplaats aan de Marktstraat onderhoudswerkzaamheden. De andere
activiteiten kunnen pas in de tweede
helft van het jaar plaatsvinden, als
de reigerkolonie de begraafplaats
heeft verlaten.
In het kader van Open Monumentenweekend in september jongstleden organiseerde de HVW een
tweetal rondleidingen. Hieraan
namen circa zestig mensen deel. Onder de deelnemers was een familie,
die na afloop van de rondleiding
meldde het beschadigde graf van familieleden te gaan herstellen. Zo
merken we tach, dat de activiteiten
van de HVW een positieve invloed
hebben op bezoekers van deze historische begraafplaats.
Dat brengt mij naar een ander graf
dat nodig herstel behoeft, het Laangraf. In dit monumentale familiegraf
ligt onder andere Jan Laan, die als
eerste in 1868 op de Oude Begraafplaats is begraven.
Zoals iedereen weet, wil de HVW dit
graf heel graag in oude luister laten
herstellen/restaureren. Helaas ontbreken de eigen financHHe middelen
hiertoe. Het bestuur is daarom al
geruime tijd bezig met fondsenwerving.
Het ziet er naar uit dat deze pogingen vruchten gaan afwerpen. Een
tweetal aangeschreven fondsen
heeft kenbaar gemaakt binnenkort
een fors bedrag aan de HVW over te
maken.
Het is nag niet genoeg voor de restauratie, maar brengt de realisatie
hiervan wel met grate stappen
dichterbij. In een volgende Nieuwsbrief hoop ik u hier meer over te
kunnen vertellen.
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Met nag enige weken te gaan in
2014 kan ik een voorlopig financieel
resultaat over 2014 aan u melden.
Enkele feiten:
1. Aan de uitgaven-kant zijn geen
bijzondere dingen gebeurd. Een
schatting is dat we in 2014 voor
€ 20.000,- aan kosten hebben.
2. Aan de inkomsten-kant hebben
we een paar bijzonderheden te
melden.
a. De boekenmarkt in februari in
ons clubhuis en de verkoop van
diverse ansichtkaarten heeft rand
€ 1900,- opgebracht.
b. Van een lid van de vereniging
ontvingen we € 1500,-, waarvoor wij
dit lid zeer dankbaar zijn.
c. We ontvingen van het Ouderen
en Wezenfonds van d' Acht Staten
een bijdrage van € 2000,- voor de
drukkosten van ons periodiek de
Wormerveer Weleer.
d. Een reserveringsbedrag van
€ 1770,- voor het MAS-project (dat
geeindigd is) hebben we ten goede
laten komen aan de normale middelen.
e. Wegens minder leden, als
gevolg van opzeggingen, overlijden,
verhuizingen, kwam er € 1500,contributie minder binnen dan begroat en vergeleken met 2013.
f. De verkoop van de 100 sets
historische- en winterkaarten heeft
een winst opgeleverd van ongeveer
€ 230,-, mede oak dankzij een guile
gift van een lid.
3. De schatting betreffende de inkomsten is € 25.000,-.
4. Het ziet ernaar uit dat we dit jaar
kunnen afsluiten met een winst van
ongeveer € 4500,- (vorig jaar
€ 1482,-).
5. Echter uit de begroting van
volgend jaar blijkt dat bij normale
uitgaven en inkomsten de balans

ongeveer in evenwicht is.
6. Waaruit we kunnen concluderen
dat de HVW geen bijzondere activiteiten kan organiseren tenzij wij diverse fondsen bereid vinden deze
activiteiten te sponsoren, bv. de
voorgenomen tentoonstelling over
Wessanen.
7. De vereniging is financieel gezond met een te verwachten banksaldo op 31 december aanstaande
van ongeveer € 22.000,-.

Het ledenbestand
Door opzeggingen, verhuizingen en
overlijden is het ledenbestand dit
jaar kleiner geworden en telt de vereniging op dit moment 808 normale
leden en 8 familieleden. Familie-leden zijn leden binnen een familie die
voor het bedrag van € 7,50 extra lid
zijn, daarmee de vereniging extra
steunen maar daarvoor geen periodieken ontvangen (krijgen ze immers via het normale lidmaatschap).
Wilt u oak familielid worden meldt u
zich dan aan via een telefoontje of
mail (zie colofon).

Contributie 2015
Door middel van bijgevoegde brief
wordt het verzoek gedaan de contributie voor 2015 te voldoen. Een
zeer vriendelijk verzoek van het bestuur is, ofuallenhieraan gevolg wilt
geven uiterlijk eind januari.
Leden die dan nag niet betaald
hebben ontvangen daarna een herinnering. Echter dit betekent extra
kosten in de vorm van drukkosten,
papier, enveloppen en porti. Macht
na deze herinnering alsnog niet betaald zijn, ontvangt u nag een tweede herinnering.
Dus: u, als gemotiveerd lid, zal zeker aan ons verzoek tijdig voldoen.
Zeker oak om extra kosten te vermijden. Dank u.
(zie ook onderstaande bijdrage van Dik
Kuijper, de coordinator van de werkgroep distributie).

Late betalingen
Een bijdrage van Dik Kuijper
namens de werkgroep distributie
De bezorgdienst van de HVW streeft
naar een zo goedkoop mogelijke verspreiding van de Wormerveer Weleer
en Nieuwsbrief. Dankzij onze bezorgers en het met de post afgesloten contract, lukt dit uitstekend.
Om aan dat contract te voldoen,
moet de zending minimaal 250 poststukken bevatten, met dezelfde inhoud en gewicht.
Eind van het jaar krijgt u van de
penningmeester een verzoek tot betaling van de contributie.
De overgrote meerderheid betaalt
deze keurig op tijd.
Degenen die niet betaald hebben,
ontvangen circa twee maanden na
het betalingsverzoek een eerste betalingsherinnering, die als bijlage
bij de WW dan wel bij de Nieuwsbrief is gevoegd.Voor deze afwijkende poststukken geldt een apart en
dus duurder tarief.
Tenslotte stuurt de penningmeester
de dan nog niet betalende leden een
tweede, laatste, betalingsherinnering met de mededeling dat zij
geen WW en Nieuwsbrief meer ontvangen totdat de contributie over
het lopende jaar is betaald. Betaalt
men alsnog, dan krijgt het HVW-lid
bij de volgende WW/Nieuwsbrief het
vorige exemplaar meegestuurd. Ook
dit poststuk wijkt weer af van de
contractpost en wordt apart
berekend. Al deze aparte, hogere
tarieven kosten de HVW zo'n € 200,extra per jaar!
Het is dan ook van groat belang dat
u bij het eerste betalingsverzoek de
contributie betaalt. Hiermee voorkomt u extra kosten voor de vereniging en krijgt de bezorgdienst
minder nabestellingen te verwerken.Twee vliegen in een klap! Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Van de secretaris
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter

Najaarsbraderie op zaterdag 6
september 2014
Tijdens de najaarsbraderie presenteerde de HVW, na de succesvolle
uitgave van de historische ansichtkaarten in juni jongstleden, een
nieuwe set ansichtkaarten. Ditmaal
met winterse taferelen. De ansichtkaarten gingen als warme broodjes
over de kraam: alle kaarten zijn verkocht!

Het bleef vrijdag 24 oktober de hele
dag regenen. Er zat dan ook niets
anders op dan de Lichtjesavond voor
de allereerste keer in haar bestaan
af te gelasten. Nu maar duimen dat
de weergoden ons volgend jaar wel
goedgezind zijn!
Dick Zwart had al aangegeven de
organisatie van de Lichtjesavond te
willen overdragen. Vanaf volgend
jaar neem ik, samen met mijn man
Jack, de organisatie ter hand. Uiteraard met Dick als onmisbare raadgever en steunpilaar op de achtergrond.
Dick, hartelijk bedankt voor je inzet
de afgelopen jaren.

Groot werkgroep-overleg op 16
september en 14 oktober 2014

drukte op de Zaanweg tijdens de
braderie

Open Monumentendag op zaterdag 13 september 2014
De voorzitter heeft hieraan in zijn
bovenstaande bijdrage al gememoreerd: zo'n zestig personen hebben
deel genomen aan de rondleidingen
op de Oude Begraafplaats. Met dank
aan Dick Zwart, die deze dag beide
rondleidingen voor zijn rekening
nam en mij na afloop meldde 'wel
een beetje loaf te zijn, maar dat dat
lank an ken'.

Historische wandelingen door
Wormerveer Zuid en Wormerveer
Noord
Op 12 (Wormerveer Zuid) en 19 oktober jl. (Wormerveer Noord) trok
Dick er op uit met in totaal ruim
vijftig wandelaars. Een van de
wandelaars, Unai Risueno, heeft van
de wandeling op 19 oktober een verslag en fotoreportage gemaakt.
Een en ander kunt u vinden op
http://oogopwormerveer.nl/
2014/ 10/21/oog-op-de-geschiedenismet-dick-zwart-fotoserie/
Nogmaals hartelijk bedankt Unai.

Nieuws van de afdeling Monumentenzorg Gemeente Zaanstad
In de vorige Nieuwsbrief heb ik geschreven over de gevraagde samenwerking tussen de afdeling
Monumentenzorg van de Gemeente
Zaanstad en de Vereniging Zaans
Erfgoed. Inmiddels heeft dit geresulteerd in de ondertekening van de
'samenwerking bescherming monumentale panden'.
Cees Hooyschuur en Jan Klomp
treden op als vertegenwoordigers
van de HVW:

Geen Lichtjesavond op de Oude
Begraafplaats dit jaar

Het bestuur heeft op genoemde data
een groat werkgroep-overleg georganiseerd en met de vrijwilligers
gesproken over een mogelijk te
houden tentoonstelling over Wessanen en Laan in oktober/november
volgend jaar. Genoemd bedrijf zou in
2015 namelijk 250 jaar hebben bestaan. Daarbij komt, dat in 2015 het
gemeentelijk project '2015, jaar van
Zaanse Cultuur en Industrie' loopt.
De realisatie van een dergelijke tentoonstelling kan onder meer pas
doorgaan met de inzet van voldoende vrijwilligers. En die hebben we
gelukkig binnen de HVW! Macht u
ook mee willen helpen, dan kunt u
zich aanmelden bij Loes van Horssen, tel. 06-42046954.
Een volgende stap is het vinden van
een passende locatie. Op het werkoverleg zijn een aantal opties genoemd, zoals onder andere De
Vermaning (die ondergaat echter
volgend jaar een verbouwing aan de
fundering), De Lorzie, De Hut
(kantine Meneba) en het pand van
Mercurius aan de Dubbele Buurt.
Het bestuur gaat de mogelijkheden
bekijken. Suggesties zijn uiteraard
van harte welkom! Na het vinden
van een passende locatie komt het
laatste punt aan de orde: de financien. Hiertoe zal het bestuur dan de
nodige fondsen aanschrijven.
Als deze drie punten geregeld zijn,
kan het bestuur groen licht geven
voor de tentoonstelling.
We houden u op de hoogte.

Najaarsledenvergadering op 28
oktober 2014
Tijdens de rondleiding Wormerveer
Noord wordt ook de Oude Begraafplaats aangedaan.
(foto: Unai Risueno)

Ruim veertig leden hebben de NLV
bijgewoond.
De penningmeester heeft de aldaar
besproken financiele situatie van de
HVW in zijn bijdrage in deze

nieuwsbrief al uitgebreid aan de orde gesteld.
Een ander agendapunt betrof het aftreden en het zich herkiesbaar
stellen van de secretaris. De vergadering heeft hiermee unaniem ingestemd. U bent de komende drie
jaar dus nag niet van me afl
Na de vergadering was een nazit
met een hapje en een drankje. De
catering was ditmaal in handen van
Johan van Poelgeest, Jack Heijltjes
en Willem Schraal (v.l.n.r.).

Hartelijk bedankt heren!
De leden van wie het secretariaat
over een e-mailadres beschikt, ontvangen het verslag van de NLV
per e-mail. Verder ligt het verslag
ter inzage in het clubhuis, waar u op
dinsdag- en vrijdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur van harte
welkom bent. Het clubhuis is er
voor de leden en gelukkig weten
steeds meer leden de weg hier naar
toe te vinden.
Niet aileen om spullen te brengen,
maar oak om gewoon even een
praatje te maken.

Maquette Wormerveer anno 1750
De maquette is nag tot juni 2015
gratis tijdens kantooruren te
bezichtigen in de ontvangsthal van
Parteon aan de Marktstraat in
Wormerveer. Daarna zou de maquette onderdeel uitmaken van een door
het Molenmuseum te organiseren
tentoonstelling over maquettebouw.
Helaas blijkt nu, dat men onze maquette - gezien de grootte - niet op
genoemde tentoonstelling kan plaatsen. Dit houdt in, dat de HVW per
juni 2015 een ander onderdak hiervoor moet vinden. Oak hier geldt,
dat het bestuur zich aanbevolen
houdt voor uw suggesties.
Reacties kunt u sturen naar het secretariaat:
secretaris@ hvwormerveer.nl
Ook kunt u telefonisch reageren:
075-6351964.

en verder:

Adriaan Korteweg in het Prado
Een bijdrage van Klaas Postma
Oud Wormerveerder Adriaan Korteweg (1890-1917), geboren in het
Doktershuis aan het eind van de
Marktstraat als zoon van de huisarts P.C. Korteweg, timmert pastuum flink aan de weg. Korteweg is
de enige Nederlandse schilder, die
tot Der Blaue Reiter-groep gerekend
kan worden. Over hem schreef de
grate Vassily Kandinsky aan Franz
Marc: 'Maar de nieuwe schilderijen?
De nieuwe kunst? Het enige nieuwe,
echt interessante en (wat) echt leeft,
zijn de schilderijen van een jonge
Hollander, die mij eens bezocht en
nu van tijd tot tijd komt'.
Een grate overzichtstentoonstelling
van het werk van Korteweg, die tot
de illustere 'Forever 27' groep behoort (artiesten die op 27-jarige
leeftijd zijn overleden, zoals Brian
Jones, Janis Joplin, Jim Morrison,
Jimmy Hendrix en Amy Winehouse)
vond afgelopen zomer plaats in het
Zuid-Franse Salernes. De Herman
Krikhaar Foundation organiseerde
deze expositie onder de naam 'un
long chemin, une (re-)decouverte
museale' (een lange weg, een museale (her-)ontdekking). Niet alle
schilderijen die Korteweg in zijn
korte leven maakte, haalden het einde van deze tentoonstelling. Twee
werken werden vroegtijdig van de
muur gehaald om tijdelijk te verhuizen naar het prestigieuze Museo
Nacional del Prado in Madrid. Hier
vond ter gelegenheid van het feit
dat El Greco (1541-1614) 400 jaar
geleden gestorven was, een bijzondere expositie plaats. Zesentwintig

werken van El Greco werden geplaatst naast zevenenvijftig schilderijen en drieentwintig tekeningen
van onder andere Manet, Cezanne,
Picasso, Chagall, Modigliani, Kokoschka, Pollock en ... Adriaan Korteweg.
De werken van El Greco, waren een
belangrijke inspiratiebron voor de
ontwikkeling van Adriaan Korteweg
en twee van zijn vrije interpretaties
van schilderijen van El Greco hingen naast de originele uitvoering in
het Prado. Het betreft de werken
The Agony in the Garden (De ondraaglijke pijn in de tuin) van El
Greco uit 1600, naast Adriaan
Kortewegs Compositie uit 1913 (zie
afbeelding) en Laocoon (1610) van
El Greco naast Laocoon (1914) van
Adriaan Korteweg. Onze
Wormerveerder moest eens weten!
Wie meer wil weten over Adriaan
Korteweg verwijs ik naar
www.hermankrikhaar.com
of naar het artikel in Wormerveer
Weleer nr. 11.

Glasplaat De Uiver

Oproep werkgroep archief

Een bijdrage van Dick Zwart

Een bijdrage van Loes van Horssen,
archivaris

Ik kan mij nog goed herinneren dat
er, toen ik nog op de Zuid woonde,
in de Warmoesstraat een winkel was
van drogisterij De Uiver. Eigenlijk
waren het twee winkels. De ene was
de drogisterij en in de andere werd
verf, glas en behang verkocht. De eigenaar heette Meulenbroek. De
winkels stonden op de plek waar nu
verzorgingshuis 'd Acht Staten
staat. Op mijn 13e verhuisden mijn
ouders naar de Marktstraat en zoals
het een goede Gladoor betaamt, als
je op de noord woonde dan had je op
de zuid niks te zoeken en zodoende
weet ik niet meer wanneer De Uiver
verdween om plaats te maken voor
d' Acht Staten en waar de familie
Meulenbroek is gebleven.
Echter, toen ik vorig jaar langs de
voormalige slagerij van IJff, later
Ackerman, in de Steijnstraat liep,
ontdekte ik daar achter het etalageraam een reclamebord van drogisterij De Uiver. Meteen speelde de

Zoals bekend, heeft de Noordse Balk
onlangs haar deuren moeten sluiten. Via Jeanet Draafsel, hoofd activiteitenbegeleiding aldaar, ontving
de HVW een omvangrijk archief. Dit
archief bestaat uit foto's, papieren,
dvd's, videobanden, audio-opnames
en cd-rom's. U begrijpt, dat de werkgroep archief wel wat hulp kan gebruiken bij de verwerking hiervan.
De werkgroep zoekt hiervoor met
name mensen, die in de periode
1967 tot en met 2014 in de Noordse
Balk gewerkt hebben. Het helpen
bestaat voornamelijk uit het benoemen van de diverse activiteiten
en de namen van de hieraan deelnemende personen.
Denkt u hieraan een steentje te kunnen bijdragen? Kom dan naar ons
clubhuis om op uw gemak het archief van de Noordse Balk eens te
bekijken.

Herinneringen aan het Sluispad
Een bijdrage door Walter Prinsze

toen een heel verhaal gemaakt met
mijn herinneringen. Zo zie je maar
wat een oproep kan uithalen!

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

Redactie
Carole Post van der Linde, Atie Bouwmans,
Aly Heijltjes.
Redactieadres:
Doktersland 28, 1541 NK Koog aan de Zaan
e-mail: a/yheijltjes@hotmail.com

Opmaak
Roe/ Larooij

gedachte door mijn hoofd of hier
wellicht een nazaat van de familie
Meulenbroek woonde. En daar bleef
het bij ... totdat de HVW verhuisde
naar Zaanweg 124 achter. De ingang naar het clubhuis ligt tegenover de voormalige slagerij. Op een
keer stand de deur hiervan open,
maar het reclamebord was weg. Ik
ben naar binnen gegaan en heb om
informatie gevraagd aan de eigenaar. Het bleek geen nazaat van
Meulenbroek te zijn. Hij had het
bord ooit in Amsterdam gekocht.
Het bord, zijnde een glasplaat, was
die morgen gebroken en hij vroeg
mij of ik het wilde hebben. Uiteraard! Met de brokstukken ben ik
naar Ruud Pauw van de Glazen
Pauw aan de Zaanweg gegaan en die
heeft het gerepareerd. Nogmaals
hartelijk bedankt Ruud!
Bent u nieuwsgierig geworden naar
het resultaat?
Kom dan eens langs in ons clubhuis.
Daar hangt de glasplaat in valle glorie (op een stukje na) - zie foto.

Als oud-Wormerveerder met veel
herinneringen aan de plek waar ik
opgroeide, heb ik indertijd een stuk
geschreven over het Sluispad. Ik
heb het verhaal inmiddels bijgewerkt en van nieuwe foto's voorzien.
Op aanvraag wil ik het aan belangstellenden toesturen. U kunt mij
hierover telefonisch benaderen (tel.
0318-417402). Beschikt u over een
e-mailadres, dan kunt u mijn verhaal via
secretaris@ hvwormerveer.nl
opvragen. Mogelijk komen er daarna reacties, waardoor ik het verhaal
weer kan aanvullen.

Printwerk
HuigHaverlag Printing, Wormerveer

Distributie
contactpersoon: Dik Kuijper,

tel. 075 - 6285227

Verenigingssecretariaat
p/a Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer,
tel. 075- 6351964,
e-mail: secretaris@hvwormerveer.nl

Website
www.hvwormerveer.nl
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voorzitter
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penningmeester
archivaris
a/gemeen
algemeen
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Dick Zwart

Aly Heijltjes
Roe/ Larooij
Loes van Horssen
Nora van Poelgeest
vacant
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Werkgroepcoordinatie
e-mail:

voorzitter@hvwormerveer.nl

Kantoor/Archief
p/a Zaanweg 124 achter- 1521 DS

Wormerveer
Het Sluispad

In een vorige nieuwsbrief zocht een
andere oud-Wormerveerder contact
met iemand, die misschien iets kon
vertellen over zijn familie. Zelf
woont hij in het oosten van het
land. Omdat ik een buurjongen van
die familie en vriend van de jongste
broer van zijn vader was, heb ik

lngang aan de Steijnstraat- naast nr. 2
Open op dinsdag- en vrijdagmiddag van

13.30- 16.00 uur

Contributie 2015
€ 17,50 (of € 25,- voor een gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfs/idmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885
KVK Amsterdam 34180336

