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In Memoriam Piet Bruijn is niet meer.
Op de overlijdenskaart schreef de familie "Er is een Wormerveerder doodgegaan” en dat was hij, 
een geboren Zuiderling en later verhuisd naar de Noord. Lang voor de oprichting van de HVW  
organiseerde Piet samen met de Inex-groep tentoonstellingen met foto's van oud-Wormerveer.
Voor mij was hij een vraagbaak als het om Wormerveer ging. Zijn kennis van Wormerveer was 
onuitputtelijk en zijn verhalen legendarisch. Na de oprichting van de HVW  in 2002 hebben wij 
geruime tijd samengewerkt in het HVW-fotoarchief en een paar jaar later organiseerden we de 
Historische Wandelingen door Wormerveer. Toen hij vanwege zijn gezondheid de wandelingen 
niet meer aankon ging ik nog regelmatig even bij hem langs om nog wat te ouwenele over 
Wormerveer en de Wormerveerders. Regelmatig pak ik nog een van zijn Kronkels aan de Zaan 
om iets op te zoeken en dat zal nog steeds blijven gebeuren.
Piet, ik ben blij dat ik je  heb leren kennen en met je  hebt samengewerkt.
Eindelijk rust in je  hoofd.

Dick Zwart, voorzitter.

Van de voorzitter, 
een bijdrage van Dick Zwart

Als ik dit stukje schrijf, zijn mijn 
vrouw en ik net terug van een 
zonnig verblijf op het eiland La 
Palma.
Naar buiten kijkend, zie ik grauwe 
wolken voorbij vliegen en schuim
koppen op de Zaan staan. Niet echt 
winterweer, maar wel een grotere 
overlevingskans voor de ijsvogel(s) 
die regelmatig door de vrijwilligers 
van de werkgroep Oude Begraaf
plaats op de begraafplaats te zien is 
(zijn).
Genoemde werkgroep kan overigens 
heel goed een paar extra vrijwilligers 
gebruiken. Door de (hoge) leeftijd 
heeft een aantal vaste vrijwilligers 
moeten afhaken dan wel hun activi
teiten moeten beperken. Het werk 
bestaat voornamelijk uit het harken 
van de paden en het opruimen van 
de takken. De werkgroep doet een en 
ander momenteel op de maandag
morgen, maar dat kan uiteraard ook 
op een andere dag of tijdstip en 
meerdere keren per week.
De vrijwilligers onderhouden de be
graafplaats al vanaf 2003, het jaar 
waarin de HVW de oude begraaf
plaats adopteerde.
Leegstand van winkels is een slechte 
zaak voor de leefbaarheid in steden 
en dorpen en dit geldt ook voor 
Wormerveer. Wat mij het meest 
raakt, is de leegstand van Huis te 
Zaanen aan de Zaan weg. Ik hoop dat 
de horeca-bestemming weer spoedig 
wordt ingevuld. Het historische pand 
uit 1857 is ooit als woonhuis ge

bouwd door oliefabrikant Jan Prins 
en in 1942 aangekocht door Jan 
Renooij om er zijn banketbakkerij en 
restaurant in te vestigen. Jarenlang 
genoot Huis te Zaanen faam tot ver 
buiten Wormerveer. Talloze families 
vierden daar hun jubilea en bruilof
ten, onder wie ook mijn ouders en 
mijn vrouw en ik.
Laat er asjeblieft weer een uitbater 
in komen met gevoel voor historie en 
kookkunst.

Van de penningmeester, 
een bijdrage van Roel Larooij

Op de afgelopen voorj aars
ledenvergadering heb ik een 
toelichting gegeven op het financiële 
jaarverslag van en de balans over 
2015. In deze nieuwsbrief een korte 
samenvatting daarvan.
In 2014 was het eigen vermogen van 
de HVW € 19.556 en het afgelopen 
jaar € 23.835. Dit betekent een winst 
van € 4.279, mede dankzij o.a. een 
anonieme gift van € 1.500 en 2 een
malige bijdragen van € 2.285.
Op de bankrekeningen stond op 31 
december 2015 een kapitaal van 
€ 25.333.
Maar als we de inkomsten-uitgaven 
beschouwen over het jaar 2016 zien 
we dat de begrote normale uitgaven 
€ 19.195 bedragen, terwijl de ver
wachte inkomsten € 18.070 zullen 
zijn. Een negatief saldo van € 1.125 
derhalve. Dankzij een royale bank
rekening kunnen we onverwachte 
uitgaven opvangen en is de finan
ciële gezondheid van de HVW voor 
jaren gegarandeerd.

Het betekent wel dat de financiën 
van de HVW afhankelijk zijn van 
anonieme giften, goede verkoop op 
braderieën en boekenmarkt, maar 
deze inkomsten zijn moeilijk te voor
spellen.
Het afgelopen jaar heeft de HVW de 
tentoonstelling "Wessanen en Laan 
250 jaar" gehouden die dankzij een 
zevental sponsors ook financieel een 
succes werd. Uiteindelijk heeft de 
tentoonstelling de HVW € 1.198 ge
kost, in ieder geval minder dan de € 
2.000 waarvoor de algemene le
denvergadering in maart 2015 zijn 
fiat had gegeven.
Buiten de normale bedrijfsvoering én 
uitgaven in het kader van een ten
toonstelling heeft de HVW ook te 
maken met bv. vervanging van appa
ratuur. Zo zijn in het afgelopen jaar 
een nieuwe werkcomputer t.b.v. het 
archief, cq. onderhoud van onze web
site, en een monitor en een NAS 
(backup-systeem) aangeschaft ten 
bedrage van € 1.250. Dit jaar wordt 
een nieuwe server (continu werken
de netwerk-computer t.b.v. archief
bestanden en website) aangeschaft 
ten bedrage van € 729) - dankzij 
een sponsor (Remmert Dekker 
Verpakkingen Wormer) kunnen wij 
deze computer aanschaffen (met 
onze welgemeende dank aan deze 
sponsor).De vereniging is zeer af
hankelijk van de contributie van de 
leden en op moment van schrijven 
heeft nog steeds 120 leden niet be
taald, ondanks een reminder op de 
uitnodiging voor de afgelopen voor- 
jaars- ledenvergadering. Deze leden 
ontvangen nu geen nieuwsbrief maar

P/et Bruijn tijdens de 
braderie september 2004



wel een betalingsherinnering’. De 
nog tot op heden niet betaalde con
tributie slaat een gat in de begrote 
inkomsten van € 2.220. Het is jam
mer dat mensen niet wat meer accu
raat hun betalingen nakomen. Tot 
zover mijn bijdrage aan deze Nieuws
brief.

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter 

Invulling vacatures bestuursleden
In de vorige Nieuwsbrief meldde ik, 
dat twee leden zich hadden aan
gemeld voor een algemene bestuurs
functie. Inmiddels zijn deze leden, 
Gerard Baas en Ger Bakker,

tijdens de ledenvergadering van 15 
maart jl. officieel als bestuurslid be
noemd. Hiermee zijn de door het af
treden van Loes van Horssen en 
Nora van Poelgeest ontstane vacatu
res vervuld. Loes heeft de volgens de 
Statuten maximaal aangegeven peri
ode van dertien jaar voor het be
kleden van een bestuursfunctie 
‘volbracht’. Nora heeft driejaar deel 
uitgemaakt van het bestuur. Tijdens 
de ledenvergadering is Loes be
noemd tot erelid van de HVW.
Loes en Nora blijven actief binnen de 
vereniging.
Dick Zwart werd voor een nieuwe pe
riode van drie jaar benoemd. Hij 
maakte kenbaar zich daarna niet 
meer verkiesbaar te zullen stellen.

Lijkt het u ook interessant om in het 
bestuur zitting te nemen en mede de 
koers te kunnen bepalen van de 
HVW? Neemt dan contact op met 
onze voorzitter Dick Zwart, telefoon 
075-6282468.

Werkgroep bedreigde panden
- Zuideinde/Celebesstraat 
Onze voorzitter, Dick Zwart, was op 
16 november jl. aanwezig bij de pre
sentatie van het schetsplan nieuw
bouw hoek Zuideinde/Celebesstraat. 
Tijdens deze bijeenkomst meldde de 
betreffende architect in de vormge
ving van het schetsplan er naar te 
hebben gestreefd een link te leggen 
naar de Zaanse pakhuizen. Het 
schetsplan toont echter een achttien 
meter hoge woontoren, die in geen 
enkel opzicht lijkt op een Zaans pak

huis. Daarbij komt, dat dit schets
plan in schril contrast staat met de 
historische panden in de directe om
geving.
Bovendien heeft het gemeentebe
stuur van Zaanstad het gebied 
‘Wormerveer langs de Zaan’ aange
wezen als historisch/toeristisch ge
bied. Aan deze aanwijzing doet de 
thans voorgestelde nieuwbouw ern
stig afbreuk. De HVW heeft het 
College van B&W dan ook verzocht 
bij de bouwplannen met het boven
staande rekening te houden en met 
name het historische karakter te 
waarborgen.
- pand Zaanweg 44 
Van het pand tegenover de Zaanbrug 
rest inmiddels niets dan puin.De res
tauratie van het pand ligt momenteel 
stil: de aannemer is failliet verklaard. 
De gemeentelijke afdeling Monumen
ten volgt een en ander op de voet. Ui
teraard houdt de werkgroep bedreig
de panden ook een oogje in het zeil.

Oliebollenactie bij café Sman
De oliebollen/krentenbollenverkoop, 
op donderdagmiddag 31 december jl. 
op initiatief van Café Sman geor
ganiseerd ten bate van de HVW, was 
een groot succes. De verkoop verliep 
gesmeerd. De oliebollen vielen zeer 
in de smaak. Dit kwam ongetwijfeld 
door de rum, waarin de krenten 
voordat ze door het beslag werden 
gemengd, een nachtje hadden liggen 
wellen. Een bijzonder geslaagd re
cept van Marcella Glas van genoemd 
café. Zij heeft overigens beloofd ook 
dit jaar weer een dergelijke actie te 
zullen organiseren.
De HVW zorgde voor een historische 
noot door in het café een aantal his
torische foto’s van Café Sman en om
geving op te hangen en door het 
vertonen van een film over het 
Wormerveer van weleer.
We hebben deze middag vier nieuwe 
leden ingeschreven en een aantal ei
gen publicaties kunnen verkopen. 
Deze verkoop leverde een bedrag op 
van € 122,10.
Met dank aan Han Muijzert en 
Corrie Zwart, die namens de HVW de 
honneurs hebben waargenomen.

Inmiddels heeft Marcella Glas in ons 
clubhuis de opbrengst van de olie
bollenverkoop, te weten € ÏOO, offici
eel overhandigd aan Han Muijzert. 
Corrie schitterde door afwezigheid: 
zij genoot op dat moment samen met 
Dick op La Palma van een welver
diende vakantie.

Restauratie Laangraf
De HVW heeft de gemeente nog
maals gevraagd spoed te betrachten 
bij het aangekondigde onderzoek 
naar en de inventarisatie van de Ou
de Begraafplaats aan de Marktstraat. 
Een en ander moet leiden tot aan
wijzing tot gemeentelijk monument, 
zowel wat de Oude Begraafplaats als 
het Laangraf betreft. Deze aanwij
zing is nu nog ‘voorlopig’.
De gemeente meldde deze aanwijzing 
binnenkort te zullen voordragen en 
af te ronden.
Enige weken geleden ontving de 
HVW zowel van het Gerrit Blaauw- 
fonds als van het Honig Laanfonds 
een bedrag van € 7.500. Hierdoor 
kan de HVW een start maken met de 
restauratie van het Laangraf. Cees 
Woud zal binnenkort beginnen met 
het uitvoeren van de werkzaamhe
den met de hoogste prioriteit en zeg
de toe € 400 voor eigen rekening te 
nemen. Met een al ontvangen par
ticuliere gift van € 100 komt het tot 
nu toe ontvangen bedrag in totaal op 
€ 15.500.
Het bestuur heeft goede hoop dat, nu 
met de lang verwachte en hoogst 
noodzakelijke restauratie wordt be
gonnen, meerdere fondsen bereid 
zijn hieraan een bijdrage te leveren. 
Ik houd u op de hoogte.

Oproep vrijwilligers voor de begraaf
plaats
De voorzitter haalde het in zijn voor
woord al aan: in verband met fysieke 
problemen heeft een aantal vrijwilli
gers een stapje terug moeten doen 
wat hun werkzaamheden op de be
graafplaats betreft. Helemaal stop
pen doen ze niet, want ze vinden het 
werk en het werken met elkaar veel 
te leuk. Maar ze komen wel minder 
vaak een handje helpen. Zeker met 
de toegezegde aanwijzing tot 
gemeentelijk monument is het van 
belang, dat de HVW de Oude Be
graafplaats naar behoren blijft on
derhouden. Tijdens de ledenverga
dering van 15 maart jl. hebben zich 
spontaan drie vrijwilligers gemeld. 
Er kunnen er echter altijd meer bij. 
Dus mocht u een handje willen hel
pen... Inlichtingen bij Dick Zwart, 
tel. 075-6282468.

Han Muijzert neemt de opbrengst in 
ontvangst van Marcella Glas



Restauratie aquarellen en tekeningen 
van Willem van Leyden
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik 
over de restauratie van een aantal 
aquarellen en tekeningen van Willem 
van Leyden. Het bestuur is van plan 
deze aquarellen op A6 formaat 
(löxlOcm) te laten afdrukken en als 
setje van vijf stuks te verkopen. De 
presentatie van het eerste setje vindt 
plaats tijdens de voorjaarsbraderie 
op zaterdag 4 juni a.s. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda!

Wormerveer

Versterking redactie Wormerveer 
Weleer
Op verzoek van Klaas Postma, eind
redacteur van ons tijdschrift 
Wormerveer Weleer, maken Loes van 
Horssen en Han Muijzert sinds kort 
deel uit van de redactie van 
Wormerveer Weleer. Zij vormen 
samen de nieuwe fotoredactie.
Loes kan, als archivaris van de HVW 
en in samenwerking met de werk
groep archief, foto’s bij de te schrij
ven artikelen zoeken, terwijl Han als 
automatiseringsdeskundige het 
scannen etc. voor zijn rekening kan 
nemen. Enige weken geleden is de 
laatste Wormerveer Weleer over 
Wessanen verkocht! De nieuwste 
Wormerveer Weleer, nr. 32, hebt u in
middels ontvangen. Met dank aan de 
redactie voor de samenstelling 
ervan. Ook de raapploeg, die zo’n 
800 exemplaren van de WW in de 
enveloppen heeft gedaan, wordt weer 
hartelijk bedankt. Verder verdienen

zonder bezorgers
ontvangt u CEEN Nieuwsbrief en
Wormerveer Weleer!!

de bezorgers een pluim. Zelfs in de 
stromende regen/natte sneeuw ver
vullen zij hun (vrijwilligers)plicht.

En verder 

Ledenvergadering 15 maart 2016
Via de uitnodiging hebt u kennis 
kunnen nemen van de te behandelen 
onderwerpen op deze ledenvergade
ring, waaronder:
- benoeming bestuursleden + herbe
noeming Dick Zwart
(hierop ben ik al eerder in deze 
Nieuwsbrief ingegaan)
- vergaderfrequentie ledenvergade
ring
Tijdens de ledenvergadering is het 
bestuursvoorstel voortaan eenmaal 
per jaar een jaar/ledenvergadering te 
houden, unaniem overgenomen. In 
plaats van een tweede vergadering 
zal het bestuur jaarlijks een contact- 
avond voor de leden organiseren.
- verkiezing kascommissie
De vergadering heeft na advies van 
de kascommissie décharge verleend 
aan het bestuur.

Jules Tomas van de kascommissie 
brengt verslag uit

Volgend jaar zullen de heren Tomas 
en De Boer weer zitting nemen in de 
kascommissie, met als reserve Han 
Eelman en René Bont. De leden gin
gen hiermee akkoord.

De leden van wie het secretariaat 
over een e-mailadres beschikt, ont
vangen het verslag per e-mail. Het 
verslag ligt bij het verschijnen van 
deze nieuwsbrief ter inzage in het 
clubhuis op dinsdag- en vrijdag
middag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Oproep 4 en 5 mei comité Zaanstad
Van het 4 en 5 mei comité Zaanstad 
ontving het bestuur een uitnodiging 
voor een voorlichtings/instructie- 
avond, georganiseerd door genoemd 
comité om meer bekendheid te geven 
aan educatie op scholen over de 
Tweede Wereldoorlog.
De avond was tevens bedoeld om 
geïnteresseerden aan te trekken die 
willen ondersteunen bij de lessen op 
scholen over dit onderwerp en die

ook een relatie kunnen leggen met 
de huidige vluchtelingen
problematiek. Gerard Baas en Ger 
Bakker bezochten deze bijeenkomst. 
Het bestuur zal een en ander nader 
bekijken en in ieder geval contact 
opnemen met het plaatselijk 4 en 5 
mei comité.
Mogelijke ondersteuning kan alleen 
plaatsvinden bij voldoende mens
kracht vanuit de vereniging.

Tentoonstelling 2017
Volgend jaar bestaat de HVW vijftien 
jaar. Het bestuur wil in het begin van 
dat jubileumjaar een uitgebreide ten
toonstelling over de Wandelweg en 
de Indische Buurt organiseren.
Loes van Horssen, onze archivaris, 
heeft inmiddels in samenwerking 
met de werkgroep archief een start 
gemaakt met het zoeken en selecte
ren van foto’s over dit onderwerp. 
Beschikt u nog over oude foto’s?
Laat deze dan in het clubhuis scan
nen. Wellicht ziet u uw fotofs) op de 
tentoonstelling terug en maken ze 
zichtbaar deel uit van de rijke histo
rie van ons mooie dorp.
Hebt u filmbeelden of straatbeelden 
uit die tijd of kent u mensen die 
hierover beschikken? Laat het onze 
archivaris Loes van Horssen weten 
(tel. 06-42046954 of e-mail archiva- 
ris@hvwormerveer.nl. Wie weet, 
krijgen zij een plekje op de tentoon
stelling. Ook kunt u natuurlijk ge
woon met uw foto’s en dergelijke in 
ons clubhuis langs komen op dins
dag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 
uur tot 16.00 uur.
We zijn benieuwd naar uw reacties.

Boekje (Groeten uit Wormerveer deel 
4a en deel 4b’
Vooruitlopend op bovengenoemde 
tentoonstelling wil het bestuur twee 
boekjes ‘Groeten uit Wormerveer’ 
uitbrengen over de Wandelweg en de 
Indische Buurt. Hierbij zal het ac
cent komen te liggen op de verdwe
nen middenstand. Deel 4a omvat de 
oneven nummers langs de Wandel
weg en de Indische Buurt, deel 4b de 
even nummers van de Wandelweg en 
de Indische Buurt.
Beschikt u over foto’s van verdwenen 
winkelpanden, hun personeelsleden 
of eigenaren?
Dan geldt ook hier, dat de HVW deze 
graag scant voor mogelijke plaatsing 
in de uit te geven boekjes of voor ge
bruik op de tentoonstelling.

Beeldje jochie West-Knollendam
De oproep in een vorige Nieuwsbrief 
leverde helaas geen reacties op. Die 
van enige weken geleden in de 
plaatselijke (dag)bladen wel.

mailto:ris@hvwormerveer.nl


Het heeft even ge
duurd, maar de naam 
van de maakster van 
het beeldje is uit
eindelijk toch achter
haald. De maakster is 
Loekie Metz, een 
bekend beeldhouwster 
en medailleur.
Zij is geboren in Rot
terdam op 3 juni 1918 
en overleden in 
Amsterdam op 29 de

cember 2014. Hiermee is de zoek
tocht, die zelfs tot vanuit Florida tot 
een reactie leidde, tot een goed einde 
gekomen.

Maquette Wormerveer anno 1750
De maquette Wormerveer anno 1750 
trekt nog steeds de aandacht van het 
publiek. De molenfoto’s zijn zeer in 
trek. Zo zeer zelfs, dat Jan Harrevelt 
en Willem Schraal onlangs de borden 
opnieuw hebben moeten beplakken, 
omdat een aantal foto’s waren Ver
dwenen’. Jan en Willem, nogmaals 
bedankt voor jullie herstelwerkzaam
heden. De maquette staat voorlopig 
nog bij Parteon in de ontvangst hal, 
maar dient te zijner tijd een ander 
onderkomen te krijgen. Het liefst 
houdt de HVW de maquette in 
Wormerveer, maar tot op heden heeft 
het bestuur geen geschikte plek kun
nen vinden. Ook de chocoladefabriek 
die aan het Zuideinde komt, beschikt 
niet over voldoende ruimte. In de 
ledenvergadering werd plaatsing in 
de d’Acht Staten als mogelijkheid 
geopperd. Inmiddels heeft het be
stuur hierin actie ondernomen en 
wacht de reactie af.

Gemeentewapen Wormerveer 200 jaar!
Op 26 juni a.s. is het 200 jaar gele
den dat de Hooge Raad van Adel de 
officiële omschrijving gaf van het 
Wormerveerse gemeentewapen.
In het eerste nummer van 
Wormerveer Weleer, in 2003, schreef 
Klaas Postma ‘Het wapen is afgeleid 
van dat van de ‘Banne van Westsa- 
nen’, waar Wormerveer bestuurs
rechtelijk tot 1813 bij hoorde. Nadat 
de Fransen onze streek in dat jaar 
verlieten, kregen de gemeenten in de 
Zaanstreek een zelfstandige status, 
met een eigen bestuur en eigen be
voegdheden. De gemeente Wormer

veer vroeg enkele jaren later bevesti
ging van haar oude wapen aan en 
deze werd haar dus in 1816 ge
geven’. De complete beschrijving 
kunt u in genoemd artikel uit gebreid 
lezen. Er zijn nog enkele exemplaren 
van deze uitgave te koop.
Mocht u interesse hebben, laat het 
Loes van Horssen even weten.

Het Praatje gaat weer. met Diet List
In een vorige Nieuwsbrief is hieraan 
al eens aandacht besteed. Door ge
zondheidsproblemen moest Diet dit 
onderwerp echter laten rusten. Nu 
zit zij weer boordevol energie en 
heeft mij gevraagd nogmaals haar 
oproep te plaatsen. Bij deze dus. 
"Welke leden -  ook niet-leden zijn trou
wens van harte welkom - willen op don
derdagmiddag 26 mei a.s. vanaf 14.00 
uur in het clubhuis met elkaar praten 
over vroeger en deze verhalen of anek
dotes door mij laten optekenen, zodat 
ze niet verloren gaan? Samen praten 
prikkelt en frist je geheugen op. Ik hoor 
graag verhalen uit alle buurten van 
Wormerveer.
Luisteren mag natuurlijk ook en dan la
ter thuis in bed hierover nadenken: 'o ja, 
dit ben ik nog vergeten en dat ook nog. 
Meestal komt er nog een tweede bijeen
komst. Ik ben zeer benieuwd naar uw 
reacties".
Mijn telefoonnummer is 075- 
6426458 - Diet Hildering

Historische Voordeelmarkt 2016
Van 9 maart tot en met 11 maart 
hield de HVW haar historische 
voordeelmarkt in het clubhuis.
De markt werd druk bezocht. Door 
de verkoopkunsten van Ger Bakker, 
Loes van Horssen, Roel Larooij. 
Corrie Zwart en Dick Zwart stond de 
teller na drie middagen verkoop op 
€424.

Facebookpagina
De facebookpagina van de HVW 
wordt inmiddels druk bezocht en 
levert leuke reacties op over de ge
plaatste foto’s en berichten. Neemt u 
ook eens een kijkje.

Tenslotte
Hebt u uw e-mailadres al aan het se
cretariaat doorgegeven? 
secretaris@hvwormerveer.nl

veel kopers tijdens de voordeelmarkt

De HVW is bereikbaar via de Steijnstraat 
naast nr. 2 - (zie foto)

Colofon

De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per 
jaar (maart/april, juli/augustus en december) 
voor leden en begunstigers van de Histori
sche Vereniging Wormerveer.

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

Opmaak
Roel Larooij 
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 

W ebsite
www.hvwormerveer. nl 

Bestuur
voorzitter Dick Zwart
secretaris Aly Heijltjes
penningmeester Roel Larooij 
algemeen Gerard Baas
algemeen Ger Bakker
algemeen vacant
algemeen vacant

W erkgroepcoördinatie
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl

Kantoor/Archief
p/a Zaanweg 124 achter -1521 DS Wormerveer 
Ingang aan de Steijnstraat - naast nr. 2 
Open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 
-16.00 uur 
Contributie 2016
€ 18,50 (of €26,- voor een gezinslidmaat- 
schap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar. 
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885 
KVK Amsterdam 34180336Gemeentewapen

Wormerveer

Gemeentewapen in de 
gevel van het oude 
Gemeentehuis

mailto:secretaris@hvwormerveer.nl
mailto:alyheijltjes@hotmail.com
mailto:secretaris@hvwormerveer.nl
http://www.hvwormerveer
mailto:voorzitter@hvwormerveer.nl

