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Rectificatie

In de laatste Nieuwsbrief (nummer 38)
stond in de kop van de nieuwsbrief
'september 20169vermeld.
U zult begrijpen dat dit maart/april 2016
had moeten zijn.

Van de voorzitter,
een bijdrage van Dick Zwart
Hoewel niet geheel onverwacht,
werd de HVW eind juni toch verrast
met de m ededeling van Parteon, dat
de maquette daar op zeer korte
termijn moest verdwijnen in verband
met een interne verbouwing.
Op dat moment genoten zowel de
voorzitter, de secretaris als de
penningm eester van een (welver
diende?) vakantie. Alles kwam dus
op de bordjes van de kersverse be
stuursleden Gerard B aas en Ger
Bakker terecht. Met wat onder
steuning op afstand van onderge
tekende, brachten zij een en ander
tot een goed einde. Door bemidde
ling van een bestuurslid stelde een
bevriende relatie een vrachtw agen
met chauffeur ter beschikking en
zorgde eveneens voor een tijdelijke
opslag in zijn bedrijf voor een perio
de van een half jaar. Ja n Brusche,
Willem Schraal en Gerard B aas ver
leenden de nodige hand- en span 
diensten bij de demontage. N og
maals onze hartelijke dank!
Ook aan Cees van Boven, directeur
van Parteon, is een bedankje op zijn
plaats. De m aquette heeft ruim een
jaar langer dan gepland in de ontvangsthal in het kantoor aan de
M arktstraat m ogen staan.

de tijdelijke opslag van de maquette

De HVW moet blijven zoeken naar
een permanente - voor publiek toe
gankelijke ruimte het liefst in
Wormerveer. De maquette verdient
gewoon een mooie plek! Het bestuur
gaat in ieder geval op korte termijn
met de leden van de w erkgroep m a
quette om tafel zitten en brainstor
men over een geschikte locatie.
Zoekt u met ons mee? Het bestuur
houdt zich aanbevolen voor su g g e s
ties.
Voor de goede orde: de lengte van de
maquette is 5 meter, de breedte 1,5
meter.

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
Uitbreiding bestuur

N aast de onlangs tot het bestuur
toegetreden leden heeft zich in
middels nog een kandidaat voor een
bestuursfunctie aangemeld, namelijk
Ja n Betlem. Ja n gaat vanaf septem 
ber aanstaande de bestu urs
vergaderingen bij wonen en zal in de
voorj aarsledenvergadering formeel
als bestuurslid worden benoemd.

Van de penningmeester,
een bijdrage van Roel Larooij

In mijn laatste uitgebreide bijdrage
heb ik u onder andere gemeld, dat
nog honderdtwintig leden hun con
tributie over 2016 niet hadden
voldaan. Op dit moment hebben
zeven personen (ondanks twee beta
lingsherinneringen) nog niet be
taald. Zij zullen nu helaas als lid
geschrapt worden.
In de begroting voor 2016 had ik een
bedrag opgenomen voor de contribu
ties van € 15.000. E r is echter
€ 15.350 binnengekomen. Een klein
positief resultaat.
Aan de inkomstenkant is de HVW on
der andere afhankelijk van de ver
koop op braderieën en van onze
boekenmarkt.
Echter de najaarsbraderie op 3 sep
tember aanstaande gaat niet door in
de oude opzet m aar in een geheel
nieuw concept. Dit betekent dat de
H istorische Vereniging niet meer
van de partij is en zodoende inkom
sten misloopt. In de begroting is
voor deze inkomsten een bedrag van
€ 2.200 gerekend terwijl we tot nu
toe voor € 1.019 verkocht hebben.
We hebben wel dit ja a r twee giften
van leden ontvangen, te weten een
bedrag van € 2.000 en een bedrag
van € 100. De HVW is deze gulle
gevers zeer dankbaar.
Ruim de helft van dit ja a r ver
streken, laat het zich nu aanzien dat
dit ja a r de inkomsten en de uitgaven
in evenwicht zullen zijn.

UITNODIGING
CONTACTAVOND
DONDERDAG 13 OKTOBER
2016
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief
hebt kunnen lezen, organiseert het
bestuur in plaats van een leden
vergadering in het najaar, in het
vervolg een zogenaamde contactavond.
Het bestuur nodigt u hierbij van
harte uit voor de eerste contactavond, die plaats vindt op donderdag
13 oktober a.s. in De Kosterij,
Noordeinde 20, achter de PKN-kerk
in Wormerveer, aanvang 20.00 uur.
Noteert u deze datum in uw agenda!
Frank Tjeertes zal deze avond op
uitnodiging van het bestuur een
lezing geven over ‘pruiken en
patriotten in de Zaanstreek’. Daarna
volgt het informele gedeelte, waarbij
men onder het genot van een hapje
en een drankje een gezellige avond
met elkaar kan doorbrengen.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom.
Boekje 'Groeten uit Wormerveer’ deel
4 a en 4 bA

Aan onze oproepen privé-foto’s aan
te leveren van de Indische Buurt en
de Wandelweg hebben zowel leden
als niet-leden gehoor gegeven. De
werkgroep archief m aakt al geruim e

tijd overuren om een en ander te se 
lecteren voor de uit te geven boekjes
en/of de tentoonstelling.
Han Muijzert en Mart Huitema zijn
van onschatbare waarde wat het
scannen van de foto’s betreft.
De uitgave van het boekje Groeten
uit Wormerveer deel 4a vindt plaats
in de m aand november aanstaande.
Hierin staan historische foto’s van de
Wandelweg en haar zijstraten aan de
spoorkant.
De prijs bedraagt bij:
voorinschrijving € 13,50. Daarna
bedraagt de prijs € 15,00, exclusief
verzendkosten ad € 3,Wellicht een leuk Sinterklaas
kadootje?
Voorinschrijving kan als volgt:
1.bij de penningm eester: telefoon
075 - 6175510
2.bij de penningm eester: e-mail
penningmeester@hvwormerveer.nl
3.in het clubhuis op de dinsdag- en
vrijdagm iddag van 13.30 uur tot
16.00 uur.
4.tijdens de contactavond op 13
oktober a.s.
5.via onze facebookpagina
6.via onze website www. hvwormerveer. nl

Oproep Diet List ‘het praatje gaat
weer*

Op 26 mei jl. kwamen zo’n tien per
sonen in het clubhuis lan gs om met
elkaar herinneringen op te halen.
Diet opende deze m iddag door een
stukje uit eigen werk voor te lezen.
Het ene verhaal lokte het andere uit.
De m iddag was een groot succes en
heeft Diet stof genoeg opgeleverd
voor nieuwe verhalen.
Wé wachten in spanning a f Diet!
Tijdens ‘het praatje gaat weer’ kwam
naar voren, dat er behoefte bestaat
aan dergelijke bijeenkomsten, niet
eens zozeer om de verhalen op te (la
ten) schrijven - m ag natuurlijk altijd
Diet - m aar gewoon om gezellig bij
elkaar te zitten en te praten. Het be
stu ur zal daarom als proef op woens
dagm iddag 7 septem ber en
w oensdagm iddag 5 oktober aan 
staande het clubhuis hiervoor be
schikbaar stellen. Aanvang: 13.30
uur.
Ook niet-leden zijn van harte wel
kom.
Tot ziens in ons clubhuis.

k ig ook kopers aan de kraam,
waardoor de dag financieel gezien
eveneens een succes was.
De verkoop van de setjes ansicht
kaarten (vijf stuks) met aquarellen
van Willem van Leyden, kende een
langzam e start, m aar verloopt in
middels via de website naar behoren.
De prijs per setje bedraagt € 3,95. De
tweede set is inmiddels ook beschik
baar.
Wilt u beide setjes kopen, dan betaalt
u hiervoor € 7,50.
Hartelijk dank aan de ‘kraam vrou
wen' Tini van Gemeren, Aly Heijltjes-Gorter, Loes van Horssen, Atie
Tomas en de ‘kraam heren’ Ger
Bakker, Roel Larooij, Peter Neij en
Ju les Tomas. Achter de schermen
werd het nodige werk verricht door
Gerard B aars en Ja c k Heijltjes.
De opbrengst bedroeg € 300,05.

Braderie zaterdag 4 juni 2016

Tentoonstelling Indische Buurt en
Wandelweg

Gezien de goede ervaringen bij de
succesvolle tentoonstelling ‘250 jaar
Wessanen & Laan‘ vorig ja a r oktober,
heeft het bestuur wederom gekozen
voor de locatie van de postduivenver
enigingen aan de Noordsterweg in
Wormerveer. De HVW beschikt daar
zowel over een tentoonstellings
ruimte als over een ruimte voor het
vertonen van filmbeelden. Bovendien
kan de HVW gebruik maken van de
koffiehoek/bar.
De tentoonstelling vindt plaats vanaf
donderdag 16 m aart tot en met
zondag 19 m aart 2017. Dat lijkt nog
ver weg, m aar er moet nog heel veel
werk verzet worden!
In een volgende Nieuwsbrief volgt
meer informatie.

Diet List en het praatje gaat verder

de penningmeester telt de opbrengst
van de braderie
Enthousiaste verkopers Peter Neij en
Ger Bakker met een klant
De voorj aarsbraderie lan gs onze
mooie Zaanbocht en M arktstraat
werd dankzij het prachtige zomer
weer druk bezocht. De hele dag
kreeg de HVW veel kijkers en geluk-

Najaarsbraderie wordt Saenfestijn

In het NoordHollands D agblad van
30 juli jl.stond het volgende over de
N ajaarsbraderie vermeld: ‘De ja a r 
lijkse N ajaarsbraderie in Wormer
veer op de Zaanweg en in de M arkt
straat krijgt een nieuw hip jasje. De
markt, op 3 september, moet onder
de naam Saenfestijn een m arkt van
nu worden. Met foodtrucks en
stands van trendy webwinkels. De
jaarlijkse naj aarsm ar kt in Wormer
veer moet hipper en creatiever
worden. We willen een m arkt vol creatievelingen en originele onder
nemers. Niet te standaard. Dan denk
ik bijvoorbeeld aan interieur spullen,
vintage meubels, kinderkleding en
kunst, vertelt interieurstyliste en
grafisch vormgever Nadine Walter
(25), die Saenfestijn voor Onder
nem ersvereniging Wormerveer or
ganiseert’.
N aar aanleiding van dit bericht heeft
het bestuur van de HVW de orga
nisatie van Saenfestijn gem eld zich
helaas voor dit eerste Saenfestijn te
moeten afmelden, daaraan toevoe
gend dat de HVW zich gaat buigen

over een nieuwe invulling van haar
deelname en volgend ja a r traditiegetrouw - weer van de partij
te zijn! Het is immers een belang
rijke bron van onze inkomsten.
Oude Begraafplaats West en het
Laangraf

De oproep om vrijw illigers voor de
Oude Begraafplaats heeft een aantal
nieuwe leden voor de werkgroep
begraafplaats opgeleverd.
Het voorstel tot aanwijzing van de
Oude Begraafplaats en het L aan graf
tot monument is inmiddels in het
College van B&W behandeld. Het
wachten is op de formele besluit
vorming.
Goed onderhoud, zeker met de te
verwachten toewijzing tot monu
ment, is zeer belangrijk. Het bestuur
is dan ook zeer blij met de nieuwe
vrijwilligers.

dracht gekregen het pand Huis te
Zaanen te onderzoeken.
Via het Gemeente Archief Zaanstad
kwam zij bij de HVW en bekeek in
ons clubhuis het dossier en vooral de
(ver)bouwtekeningen van Huis te
Zaanen.

en duurt circa anderhalf uur.
Bezoek werkgroep archief aan het
Gemeente Archief Zaanstad

De werkgroep archief en een aantal
bestuursleden hebben op uitnodi
gin g van Rob Lengers van het
Gemeente Archief Zaanstad een
rondleiding gehad in het archief.
Rob had met zorg een aantal
Wormerveerse topstukken geselec
teerd, waaronder het receptieboek
ter ere van het afscheid van dokter
Korteweg. Een juweeltje!
Ook w as er aandacht voor Czaar Pe
ter.

Mevrouw Hemmes in ons archief
Historische wandelingen door
Wormerveer

Ondanks het slechte weer mocht
Dick Zwart in mei jl. weer een aantal
‘m eelopers’ begroeten en door de h is
Grafplaat van de familie Van Duyl op
torie van Wormerveer leiden. Onder
Oude Begraafplaats West
De familie heeft op het g ra f van Dirk de deelnemers waren oud-Wormerhet archief van de Gebrs. Gorter in het
veerders uit Enschede en Alkmaar.
Schoute en Hendrika Hooft een af
Gemeentarchief
beelding laten plaatsen van de cacao André Verburg liet mij weten dat hij
g ra a g had g ra a g meegewandeld in
molen De Zaanstroom. Met deze
Wormerveer Noord, m aar helaas was
molen is het later zo succesvolle be
verhinderd. André stuurde een foto
drijf de Erven H. de Jo n g
begonnen. Dirk Schoute was een van van het oude gem eente ziekenhuis
de eerste directieleden. De familie zal op, genomen door zijn vader bij de
geboorte van André in septem ber
ook nog een bordje met een verkla
1959. N ogm aals bedankt André voor
rende tekst laten plaatsen.
deze leuke reactie!

Nel Kuijpervan de werkgroep archief
bestudeert archiefstukken
Schrijven over het verleden

En verder
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Dodenherdenking 4 mei 2016

De HVW heeft via diverse kanten
kritische opmerkingen ontvangen
over de afgelopen 4 mei herdenking
in Wormerveer.
De organisatie van deze herdenking
ligt echter niet bij de HVW, m aar bij
het 4-en 5 mei comité Zaanstad, afde
ling Wormerveer.
Bezoek in het HVW-archief

Agnes Hemmes, bouwhistoricus van
Bureau Bouwwerk, adviesbureau
voor Architectuur-, Bouw- en Cul
tuurhistorie uit Amsterdam, had op

Dick Zwart g a f op 13 ju li jl. op ver
zoek een rondleiding op de Oude Be
graafplaats aan een groep docenten
van het Trias-VMBO.
Open Monumentenweekend 2016

Zaterdag 10 september, in het kader
van het Open Monumentenweekend,
houdt Dick weer een rondleiding.
Het thema van het Open Monumen
tenweekend is dit ja a r ‘symboliek’.
Op de begraafplaats zijn veel
zogeheten doodssymbolen te vinden.
De rondleiding begint om 13.30 uur

Voor de cursu s ‘schrijven van artike
len op b asis van archiefonderzoek,
georganiseerd door Ja n van der Male
van het GAZ, hebben K laas Postma,
Carole Post-v.d. Linden, Loes van
H orssen en Tom Tulleken zich via de
secretaris aangemeld.
Marijke Pette

Van Marijke Pette ontving ik on
derstaande e-mail.
"Dinsdag 24 mei heb ik een interview
gehad van een paar minuten over
mijn boek “Pette Cacao en Chocola
de. Een Zaans familiebedrijf in roeri
ge tijden”. Aangezien ik niet in
Noord-Holland woon vond het ge
sprek plaats in de chocolaterie De
Cacaoboom in Zaandijk. Het inter-

view was te horen op TRVNH.nl, R a
dio, Gemist 24 mei 11.50 uur.

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

Marijke Pette (rechts) wordt geïnter
viewd
Activiteiten HVW voor de komende
maanden

7 september - bijeenkomst ‘het
praatje gaat’ in het clubhuis; aan 
vang 13.30 uur
10 september - Open Monumenten
dag met rondleiding op de Oude Be
graafplaats West
5 oktober - bijeenkomst ‘het praatje
gaat’ in ons clubhuis; aanvang 13.30
uur
9 oktober - historische wandeling
Wormerveer Zuid
13 oktober - contactavond in De K os
terij; Noordeinde 20, achter de PKNkerk; aanvang: 20.00 uur
16 oktober - historische wandeling
door Wormerveer Noord
28 oktober - Lichtjesavond Oude
Begraafplaats

Colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per
jaar (maart/april, juli/augustus en december)
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sche Vereniging Wormerveer.
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De maquette

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

ons archief

onze prachtige maquette waarvoor wij
een permanente plek zoeken.
Weet u iets???

Het clubhuis
Hieronder een aantal foto's van ons
clubhuis waar u iedere dinsdag- en
vrijdagm iddag van 13.30 - 16.00 uur
van harte welkom bent.

Bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

Dick Zwart
Aly Heijltjes-Gorter
Roel Larooij
Gerard Baas
Ger Bakker
vacant
vacant

Werkgroepcoördinatie
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl

de ingang
Tenslotte

Hebt u uw e-mailadres al aan het se
cretariaat doorgegeven?
secretaris@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 gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 5o,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885
KVK Amsterdam 34180336

