OPM: U hebt de Nieuwsbriefvan maart 2015 zojuist ontvangen. Opvalt dat deze in kleur is afgedrukt in deels een nieuwe layout.
Dit werd mogelijk gemaakt omdat de drukkosten ongewijzigd zijn gebleven. Ook de HVW gaat met zijn tijd mee. Het bestuur
hoopt dat de nieuwe layout bij de leden in de smaak valt en wenst u veelleesplezier.

Rob van Vuure groeide op in WestKnollendam. Voetbalde, schaakte en
had postduiven in Wormerveer. Na
In de Nieuwsbriefvan augustus 2014 een korte periode in het onderwijs
schreef ik dat zaken soms zo gewoon raakte hij werkzaam in de
worden, dat je er het bijzondere niet tijdschriftenbranche. Rob was hoofdredacteur van een 12-tal bladen, van
meer van ziet. Daarbij doelde ik op
de unieke Zaanbocht gezien vanaf de Libelle en Viva tot Playboy en Panorama. Hij schreef een tiental boeken.
wal. Maar bekijk de Zaanbocht oak
Op dit moment schrijft hij ongeveer
eens vanaf het water. Als hij vaart ,
10 columns per maand, o .a . een
pak dan een keer de Zaanhopper,
wekelijkse column in Dagblad Zaanheen en terug, en geniet van deze
unieke vaartocht die mooi is , maar in streek (pagina 2 , op dinsdag). Rob
schrijft regelmatig over zijn jeugdjade Zaanbocht op z'n mooist.
ren in de Zaanstreek, en over zijn
DOEN!
ouders die de tweemansschool in
Vanaf januari van dit jaar is de HVW West-Knollendam 'beheerden'. Hij
een samenwerking aangegaan met
leeat de mooiste etukken voor en zal
Unai Risueno van de site Oogopze aan elkaar pra.ten.
Het bestuur verwacht met het aanWormerveer.nl. Het doel van deze
trekken van deze geboren verteller
samenwerking is bij de merendeel
jonge bezoekers op deze site belang- een hoge opkomst tijdens de voorjaarsledenvergadering. Ik zie uw
stelling te wekken voor de historie
komst graag tegemoet.
van Wormerveer en West-Knollendam. Van Unai mag de HVW zich
Van de penningmeester,
gratis op zijn commerciEHe site presenteren en er onder andere actief !e- een bijdrage van Roel Larooij
den werven. Een prachtig aanbod,
Financieel jaarverslag 2014:
dat de HVW dan oak met beide handen aangrijpt om een nieuw, jong pu- Op dinsdag 31 maart a.s . houdt de
HVW zijn jaarlijkse Voorjaarsbliek te bereiken. Het is immers een
ledenvergadering
waarin oak het
gegeven, dat de gemiddelde leeftijd
Financieel
Jaarverslag
van 2014
van onze leden aan de hoge kant is.
wordt besproken. Daar niet alle !eIn december 2014 kwam het bericht
den deze jaarvergadering kunnen
naar buiten dat een verloren gebijwonen hier een kart overzicht
waande eerste steen van de uitbreidaarvan.
ding, in 1767, van de toen
Hervormde Kerk aan het Noordeinde De inkomsten bedroegen € 24.825
terwijl de uitgaven € 17.923 waren,
is teruggevonden. Het is verbazinghetgeen resulteerde in een winst van
wekkend dat er nag steeds
€
6 .902. Echter een aantal onvoorzieplaatselijk, nationaal en internatione inkomsten (Actie Dekamarkt
naal, verloren gewaande zaken
€ 750; gift lid € 1.500; gift Ouderen
worden teruggevonden. We kunnen
hier blij mee zijn, want niets is zo be- en Wezenfonds Acht Staten € 2.000;
langrijk dan historie tastbaar te rna- en de overboeking van de bestemmmings-reserve MAS-project (stageken.
project) van € 1. 770 naar de algemeOp dinsdag 31 maart vindt om
ne middelen) heeft tot dit resultaat
20.00 uur in de Vermaning de Voorgeleid.
Zander deze inkomsten zou
jaarsledenvergadering plaats. Bij
de winst € 882 hebben bedragen.
deze nieuwsbrief treft u de uitnodiTer vergelijking met het jaar 2013:
ging hiervoor aan.
toen
was de winst € 1.482, echter
We hebben Rob van Vuure bereid
mede
door extra inkomsten van
gevonden een lezing te houden na de
€ 3 .770. Zander deze inkomsten zou
pauze.

Van de voorzitter,

een bijdrage van Dick Zwart

2013 afgesloten zijn met een verlies
van € 2.288. Zodat gesteld kan
worden dat de HVW het jaar 2014
financieel gezond kon afsluiten, mede gelet op het saldo op de spaarrekening van € 9 .979. We kunnen
een stootje opvangen.
Echter bij het opstellen van de begrating van 2015 ben ik niet uitgegaan van extra onvoorziene
inkomsten. Dan valt op dat de te verwachten inkomsten dit lopende jaar
€ 20.400 zullen bedragen evenals
hetzelfde bedrag voor de uitgaven,
hetgeen resulteert in een begroting
die quitte speelt.
Het bestuur is van mening dat de
HVW bij de normale bedrijfsvoering
geen verlies moet lijden. Oak vanwege een afnemend ledenaantal stelt
het bestuur voor om de contributie
van de leden te verhogen van € 17,50
naar € 18,50 per 2016. Dit voorstel
zal tijdens de aanstaande
jaarvergadering op 31 maart aan de
aanwezige leden worden voorgelegd
ter eventuele goedkeuring.
Zoals u verder in deze nieuwsbrief
kunt lezen is de HVW van plan eind
dit jaar een tentoonstelling te
houden over 250 jaar Wessanen en
Laan. De kosten hiervoor worden geschat op € 1.600.Ter gelegenheid van
deze tentoonstelling willen we een
extra dikke editie van de
Wormerveer Weleer (geheel gewijd
aan Wessanen en Laan) in full-color
uitbrengen waarvoor de geschatte
kosten zijn € 3.500. Om genoemde
kosten te kunnen dragen is onlangs
een aantal fondsen aangeschreven
voor een bijdrage. Het zal zeker een
paar maanden duren voordat bekend
is over welke bijdragen we kunnen
beschikken. Echter wanneer de HVW
het merendeel van de kosten zelf
voor zijn rekening moet nemen, betekent dit dat we de spaarrekening
van € 10.000 moeten aanspreken.
Een principe-uitspraak wil het bestuur aan de aanstaande ledenvergadering voorleggen.

turele Erfgoedmarkt of de Green en
Country Fair (een paar uurtjes) heltijdig betalen
pen en de kraam bemensen? Laat het
mij weten! Mocht u achter de
Op moment van schrijven (3 maart)
schermen hand- en spandiensten
heeft nag steeds een aantalleden
willen
verlenen of bij de
geen contributie voor 2015 betaald.
voorbereidingen van genoemde acZij krijgen vergezeld bij deze
Nieuwsbrief een eerste herinnerings- tiviteiten betrokken willen worden,
brief met het verzoek om voor 1 april dan hoor ik dat oak graag!
U kunt mij per e-mail: secrete betalen. In april komt de
taris@hvwormerveer.nl of telefoeerstvolgende Wormerveer Weleer
nisch 075-6351964 bereiken. Hoe
uit, hetgeen betekent dat wie voor
meer
zielen, hoe meer vreugd en bo1 april niet betaald heeft, geen
vendien
maken vele handen licht
Wormerveer Weleer zal ontvangen,
werk.
maar wel daarna nag een tweede
Tijdens de voorjaarsbraderie presenherinnering. Ik doe daarom oak in
teert
de HVW oak dit jaar een nieuwe
deze Nieuwsbrief een dringend beset
historische
ansichtkaarten. Het
roep op de leden op tijd de contributhema hiervan sluit aan op dat van
tie te voldoen. We hebben de
de op 13 juni geplande Culturele Erfinkomsten dringend nodig (zie boven), het scheelt extra kosten en veel goedmarkt in en rond de Stoomhal
in Wormer, "De Zaan als levensader".
werk met name voor de distributieDe oplage is beperkt: OP=OP.
ploeg. Dus beste mensen - betaal
voor 1 april s.v.p. -en dit is geen
Ledenwerfactie HVW.
aprilgrap. Alvast bedankt voor uw
Dick Zwart heeft hier in zijn voormedewerking.
woord al iets over geschreven. Het
ledenaantal van de HVW neemt geVan de secretaris,
staag
af en hierdoor ook de inkomeen bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
sten van de contributie-gelden. Met
Tot nu toe geplande activiteiten 2015: deze inkomsten organiseert de HVW
haar diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen.
2015 ledenwerfactie
Een eerste (digitale) stap ten aanzien
van
de ledenwerfactie is inmiddels
31 maart - Voorjaarsledenvergadering
gezet.
Op de site:
14 - 19 april- Historische Voordeelmarkt
OogopWormerveer.nl plaatst Unai
17 mei - Historische wandeling
Risueno in samenwerking met de
Wormerveer Zuid
HVW met een zekere regelmaat arti31 mei- Historische wandeling
kelen
over de activiteiten en doelstelWormerveer Noord
lingen van de HVW Elk artikel sluit
6 juni - Voorjaarsbraderie
af met een oproep om lid te worden,
13 juni- Culturele Erfgoedmarkt
21 juni - Green & Country Fair in het Wil- een lid aan te brengen of een
lidmaatschap cadeau te geven. De
helminapark
HVW heeft, zoals vermeld, nieuwe,
12 september - Open Monumentendag:
en als het kan jonge(re), leden nodig
twee rondleidingen op de Oude Begraafom haar kennis over Wormerveer te
plaats
kunnen doorgeven aan een volgende
11 oktober- Historische wandeling
generatie.
Wormerveer Zuid
Het is de bedoeling de komende tijd
18 oktober - Historische wandeling
een
korte serie beknopte historische
Wormerveer Noord
wandelingen op de site van Unai te
20 oktober- Najaarsledenvergadering
29 oktober t/m 1 november - Tentoonstel- plaatsen. Daarnaast zal de HVW de
Zaanse kranten en verenigingen
ling Wessanen en Laan (onder enig
benaderen.
Iedereen die lid wordt,
voorbehoud)
een nieuw lid aanbrengt of iemand
30 oktober - Lichtjesavond op de Oude
een cadeaulidmaatschap voor een
Begraafplaats
jaar
aanbiedt, ontvangt als geschenk
24 t/m 29 november - Historische
een
van
de door de HVW uitgegeven
Voordeelmarkt
publicaties. Voor HVW-leden geldt,
dat zij ook kunnen kiezen voor een
Noteert u deze data alvast in uw
eenmalige
korting van € 2,50 op het
agenda? Zoals u ziet, staat er aardig
lidmaatschap!
wat op het programma. Dit kan uiteraard aileen door de inzet van onze Aanmelden kan via:
penningmeester@hvwormerveer.nl
vrijwilligers bij al deze activiteiten.
De zogenaamde harde kern kan hier- oftelefonisch 075-6175510.
bij altijd extra menskracht gebruiNog geen lid - meld u zich dan nu aan!
ken.
Wilt u tijdens de braderieen, de CulContrlbutle 2015

Historische Voordeelmarkt 20 tot en
met 22 november 2014

Deze voordeelmarkt heeft, net als die
in het voorjaar, veel bezoekers en kopers getrokken. Het bestuur heeft
dan ook besloten in 2015 wederom
twee voordeelmarkten te houden. In
het archief is in ieder geval nog voldoende verkoopmateriaal aanwezig.
Voortgang tentoonstelling Wessanen
en Laan

Zoals in een vorige Nieuwsbrief al
vermeld, heeft het vinden van een
geschikte locatie voor de tentoonstelling nogal wat voeten in de aarde. Dit omdat de Vermaning gaat
verbouwen en geen zekerheid kan
geven over de beschikbaarheid van
haar ruimte.
Vanuit het Groot werkgroepoverleg
werd onder andere De Hut, de voormalige kantine van Meneba, als
mogelijke locatie naar voren gebracht. Na contact te hebben opgenomen met Meneba, heeft het
hoofdkantoor van Meneba in Rotterdam de HVW haar medewerking verleend en toestemming gegeven hier
een tentoonstelling te houden. Het
Groot werkgroepoverleg komt 24
maart weer bij elkaar om de voortgang van de diverse werkzaamheden
te bespreken. Inmiddels zijn diverse
subsidie-aanvragen voor de financiering van de tentoonstelling verzonden.
Indien deze niet voldoende geld in
het laatje brengen, kan de HVW
eventueel zelf een gedeelte bijdragen. De hoogte van dit bedrag dient
in de VLV te worden vastgesteld. Het
gaat hier immers om geld van de leden! Mocht een en ander niet haalbaar zijn, dan gaat de tentoonstelling alsnog niet door.
Wel staat vast, dat er een WW verschijnt, die geheel gewijd is aan
Wessanen en Laan.
Werkgroep Meldpunt bedreigde Panden

De werkgroep Meldpunt bedreigde
Panden, waarin namens de HVW Jan
Klomp en Cees Hooijschuur zitting

hebben, heeft inmiddels een positieve aanbeveling naa.r de gemeente gestuurd om de brandweerkazerne bij
het station als Gemeentelijk Monument aan te wijzen.
Ook heeft de werkgroep zich de afgelopen weken druk bezig gehouden
met het pand Zaanweg 44. De werkgroep hoorde dat de aannemer
aldaar volledig onverwacht met
sloopwerk was begonnen, terwijl het
pand als monument staat aangeschreven. Een razendsnelle actie
heeft geleid tot het door de gemeente opleggen van een officiEHe bouwstop.
Wordt vervolgd.
Voortgang Drieluik Wormerveer

Het bestuur heeft de afgelopen
maanden diverse pogingen ondernomen een geschikte 'hang'plek in
Wormerveer te vinden voor het Drieluik: bij Parteon, Vanilia, de dok-

terspraktijk aan de Stationsstraat
(de plek waar het Drieluik ooit heeft
gehangen), De Acht Staten, de
Noorderkerk, De Lorzie en last but
not least de Vermaning. De Vermaning heeft in ieder geval toegezegd een passende plek te zoeken
nadat het pand de geplande verbouwing achter de rug heeft.

geest en Aly Heijltjes op 14 december vorig jaar aanwezig bij de
onthulling van de gedenksteen in de
kerk. Veel jaren lag de steen verscholen onder een mat bij de ingang
van de kerk. Enige tijd geleden
kwam hier verandering in en hebben
de heren J . Andrea en J. Vooren deze
gedenksteen met een gewicht van

overleggen. Samen met Monica
Briefjes is de HVW bezig met het realiseren van het plaatsen van tien
gratis zogenaamde QR-stoeptegels
bij door de HVW te bepalen historische panden in Wormerveer. De
gemeente wil met dit initiatief de
Zaanse 'pareltjes'meer bekendheid
geven. De werkgroep Archief zorgt
voor de hierbij behorende informatie
en onze ICT-specialist Han Muijzert
voor de technische kant van deze
zaak.
U heeft dergelijke tegels vast wel
eens gezien. QR staat voor quick response. De QR-code op de stoeptegel
kan gebruikt worden om een korte
tekst weer te geven of een link naar
een website of een e-mailadres. De
code kan met een smartphone met
QR-reader worden gescand en geeft
dan de informatie op het scherm
weer. De HVW gaat met haar tijd
mee! Ik houd u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
Oude Begraafplaats West

Het bestuur ontving het volgende
schrijven:
"Het is nu alweer een week geleden
dat we bij het graf van mijn Opa waren. Ik heb het heel erg gewaardeerd
dat jullie aanwezig waren. Het gaf
iets extra' s aan het bezoek, daardoor
En verder
leefde
het meer. Wel een raar gezegMaquette Nieuwbouw Pette/Boon/Parteon-terrein Wormerveer de als je het over een graf hebt! Ik
voelde, hoorde en zag de liefde voor
In december vorig jaar kreeg de
''jullie" begraafplaats. Ik begrijp heel
HVW via FKG architecten in
goed
dat ik dit graf nooit had kunZaandijk, de door genoemd archinen bezoeken zonder jullie inzet. Ik
tectenkantoor gemaakte maquette
wil heel graag een kleinigheid
van de nieuwbouw van het Petovermaken. Datgene wat ik over zal
te/Boon/Parteon-terrein ten gemaken is natuurlijk maar een drupschenke. Jan van Gemeren, onze
pel op een gloeiende plaat. Maar alle
vrijwilliger met de gouden handen,
heeft de maquette 'op pootjes gezet ', kleine beetjes helpen. Veel succes
zodat deze nu in het clubhuis voor ie- met jullie waardevolle werk, nogmaals veel dank".
dereen te bewonderen staat.
Hartelijke groet, Marijke Temme
Kennismaking met wijkwethouder Rita Mevrouw Temme hartelijk dank voor
uw gift (de penningmeester).
Visscher-Noordzij en wijkmanager
Monica Briefjes

Het bestuur heeft onlangs kennis gemaakt met zowel de wijkwethouder
Rita Visscher-Noordzij als de wijkmanager Monica Briefjes. Afgesproken is structureel met elkaar te

Gedenksteen Nederlands Hervormde
Kerk Wormerveer aan het Noordeinde

Met de steen terug in de tijd
Op uitnodiging van mevrouw Wil
Renaud-vander Zwaag, voorzitter
Kerkenraad, waren Nora van Poel-

maar liefst 500 kilo weer tevoorschijn gebracht. Steenhouwerij Cees
Woud in Wormerveer heeft de steen
gereinigd, gezoet en recht gebeiteld.
NB: Het gaat niet om de eerste steen
die in 1638- bij het begin van de
bouw - werd gelegd door Jan Alewijntz. Die was boven de westdeur
aangebracht maar is bij de restauratie van 1970 niet teruggevonden. De
nu in het portaal te pronk staande
steen dateert uit 1767 toen de kerk
naar de zuidzijde werd uitgebreid.
Historische middag West-Knollendam

De HVW heeft op zondagmiddag 1
februari jongstleden meegewerkt
aan de historische middag WestKnollendam. De middag bestond uit
verhalen aan de hand van een diapresentatie door Piet Jongert en uit
een film van Egge Renaud over het
leven van de West-Knollendammers
in de jaren '50.
De werkgroepen Archief en Heden
en Verleden van de HVW presenteerden een fototentoonstelling. De
middag werd druk bezocht: zo'n 140
mensen kwamen langs in het dorpshuis De Noorddam!

gen van het Bertr and Russell College, afdeling HAVO klas 3 , hun
maatschappelijke stage bij de HVW
gevolgd. Dit deden zij zowel op locatie als op archief van de HVW Ze
kregen informatie over de
werkzaamheden van de HVw, bezochten Parteon voor de maquette
Wormerveer anna 1750 en kregen
een uitleg op de Oude Begraafplaats
West . Daarnaast hebben zij materialen verzameld voor de komende tentoonstelling van het 4 mei comite en
voor die van Wessanen en Laan,
kranten uit de Tweede Wereldoorlog
gearchiveerd en foto's gescand voor
de beeldbank.

Schenking blik Cacao Erve de Jong

Hebt u een foto die volgens u in aanmerking komt voor favoriete foto bij
de Nieuwsbrief?
Hebt u een foto met een bijzonder
verhaal?
Neemt u dan contact op met het secretariaat
secretaris@hvwormerveer.nl of tel.
075-6351964.
De Nieuwsbrief is er voor de leden,
maar kan natuurlijk ook DOOR de
leden invulling krijgen.

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

De HVW ontving van mevrouw SmitAndrea een prachtig blik, afkomstig
van Cacao Erve de J ong. Het blik
heeft inmiddels een plekje gekregen
in ons clubhuis. Nogmaals hartelijk
bedankt hiervoor.
Maatschappelijke stages
Op 24 februari hebben twee leerlin-

Carole Post van der Linde, Atie Bouwmans,

Aly Heijltjes.

Tenslotte
Hebt u onderwerpen die u onder de
aandacht van de leden of het bestuur
wilt brengen?
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