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DcUcmöc GUï>oor W oltef Kroes ontvangt Vtet eerste cxewplAAr vah boekje Groeten wit Wormerveer 4A

beurde. De uitgaven bestaan uit een
aantal vaste kosten en een aantal va
een bijdrage van Dick Zwart
riabele kosten. Aan vaste kosten
(huur, Worm erveer Weleer, Nieuws
De Oude Begraafplaats aan de
brief,
porti, abonnementen, envelop
Marktstraat heeft dit najaar weer
pen,
website)
zijn we € 16.400 kwijt.
volop in de belangstelling gestaan.
De variabele kosten bedragen rond
Allereerst tijdens het Open Monu
€ 2.540. De totale lasten waren afge
mentenweekend, dat plaatsvond op
lopen jaar € 18.940. Aan de inkom
10 en 1 1 september jl. en ditmaal in
stenkant hebben we aan contributies
het teken van symbolen en iconen
€ 15.478 ontvangen. Uit bovenstaan
stond. Een groot aantal personen
de blijkt dat we meer uitgeven dan
kwam zaterdag een kijkje nemen en
ontvangen en dat we dus afhankelijk
liet zich informeren over de geschie
zijn van andere inkomsten zoals ver
denis van deze mooie begraafplaats.
koop van boeken en giften. Deze be
In totaal bezochten tijdens dit week
graf
droegen in 2016 € 3.875. Het
end zo’n honderd mensen deze plek.
betekent dat we 2016 kunnen afslui
’s
Avonds
om
19.00
uur
vond
onder
Leuk om nog te vermelden is het
ten met een kleine winst van on
zeer grote belangstelling en onder
volgende. Een paar weken voor het
perfecte weersomstandigheden de
geveer € 413.
Open Monumentenweekend kreeg
Wanneer
we naar volgend jaar kijken
Lichtjesavond
plaats.
Opvallend
veel
ik een telefoontje van iemand uit
kan ik wel stellen dat aan de regulie
mensen
legden
voorafgaand
aan
de
Zeeland. Hij was op bezoek bij fa
re uitgaven € 18.500 verwacht moet
opening bloemen bij de graven van
milie in Krommenie en hoorde van
worden en aan inkomsten € 16.700.
familieleden o f plaatsten een grafde rondleiding. Zijn woonplaats
Zij houden elkaar niet in evenwicht
kaars.
heeft ook een oude begraafplaats en
en dus zijn we sterk afhankelijk van
Tenslotte
maak
ik
van
de
gelegen
hij wilde graag weten hoe de HVW
extra giften en van onze verkoop op
heid
gebruik
u
namens
het
bestuur
een dergelijke rondleiding vorm gaf.
de Wormerveerse braderieën (waar
een Gezond en Voorspoedig 2017 te
Na het Open Monumentenweekend
de HVW waarschijnlijk volgend jaar
wensen!
belde hij mij en vertelde dat zijn
zal
ontbreken wegens een andere op
( ( jr /t t f /'it j
rondleiding daar een groot succes
zet
daarvan) en onze boekenmarkten
was en zeker voor herhaling vatbaar.
nieuwjaar
in ons clubhuis. Iedere volgende ac
En natuurlijk stond de Oude Be
Van de penningmeester,
tiviteit die de HVW organiseert kost
graafplaats met de (inmiddels twaalf
een bijdrage van Roel Larooij
de HVW (deels) geld, terwijl sponso
de) Lichtjesavond op vrijdag 28
rin g noodzakelijk is om een activiteit
oktober jl. volop in de schijnwerpers.
Het jaar 2016 loopt bijna ten einde
als bv. een tentoonstelling te kunnen
Tussen alle voorbereidingen door
en in dit bericht w il ik u een voorlo
organiseren. In maart volgend jaar
werd die vrijdagm iddag nog tijd g e 
p ig financieel overzicht aanbieden.
houdt de HVW een tentoonstelling
maakt voor een onthulling van een
2016 was een rustig jaar zonder ten over de Wandelweg en Indische
grafplaat met tekstbord door nabe
toonstelling. Hetgeen betekent dat er Buurt waarvoor inmiddels bij een ze
staanden van de op de Oude Begraaf
financieel w ein ig spectaculair g e 
stal fondsen subsidie is aangevraagd
plaats begraven familie Schoute

Van de voorzitter,

(voorm alige directieleden van het in
middels verdwenen bedrijf De Erve
H. de Jong).

en al € 1.500 door de wijkm anager is
toe gezegd.
Ons ledenbestand telt op dit moment
732 betalende leden. In het afgelo
pen jaar hebben 27 leden opgezegd
o f zijn verhuisd zonder verhuis
bericht, zijn 15 leden overleden en
mochten we 23 nieuwe leden verw el
komen.
Bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief de
zgn. contributiebrief waarin u ver
zocht wordt uw contributie voor
2017 a € 18,50 zo spoedig m ogelijk
te voldoen. Wanneer u nu de con
tributie voldoet voorkom t u dat later
in 2017 een herinnering nodig is dit scheelt veel w erk en extra kosten.
Alvast bedankt voor uw steun en ik
wens u prettige feestdagen toe en
financieel een goed nieuw jaar.

aard g a f het bestuur g evolg aan deze
uitnodiging. Op 3 oktober jl. nam
men Dick Zwart en mij een interview
af in de studio van genoemde om
roep in buurtcentrum De Vuister in
Koog aan de Zaan. Centraal in het
gesprek stond het vrijw illigersw erk.
De HVW past daar uiteraard he
lemaal in. Op zondag 16 oktober jl.
vond de uitzending plaats. Hebt u de
uitzending gemist, dan kunt u deze
nog beluisteren via de website
www.zaanradio.nl ‘uitzending
gem ist’ .

gelijkbaar met een wikipedia-pagina
op Internet. ‘De Gladoren’ deden hun
uiterste best, maar konden niet
voorkom en dat het team ‘De vliegen
de reporters’ er met de eerste prijs
vandoor ging. De HVW eindigde met
dertien punten mooi in de midden
moot. Het was een geslaagde
middag!

De Vliegende Reporters - winnaar van de
Zaanse Geschiedenis Quiz

Historische wandeling door
Wormerveer Zuid
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
Dick Zwart liep op zondag 9 oktober
jl. w eer met een aantal wandelaars
Open Monumentenweekend
door Worm erveer Zuid om over de
Onze voorzitter maakte in zijn voor
historie van dit deel van Wormerveer
woord al m elding van het Open Mo
te vertellen. Als extraatje mocht men
numentenweekend, waaraan de HVW met Corry Noom bij Zaanradio
onverwacht bij voorm alig pakhuis
op zaterdag 10 september jl. deelDe Wildeboer binnen een kijkje
nam.Via Facebook ontvingen we veel Het praatje gaat weer met Diet Listnemen. Voormalig pakhuis ‘De
positieve reacties op de rondleiding.
Hildering
Wildeboer’ is gebouwd in 1740 in
Niet alleen de gids kreeg complimen Op 5 oktober jl. vond al w eer voor de Zaandam. In 1985 kwam het naar
ten, maar ook alle vrijw illigers die de derde maal ‘Het praatje gaat w eer’
Worm erveer en vond een plek op het
begraafplaats onderhouden
e rf van het in 1978 verbrande pak
met Diet List-Hildering plaats. Met
diverse mensen sprak zij in ons club huis ‘De Eendracht’. Tegenw oordig
is ‘De Wildeboer’ in gebruik als
huis over vroegere tijden. E r kwa
w oning en atelierruimte.
men over en w eer mooie verhalen
langs. Ook werden er oude foto’s g e 
toond, die de nodige reacties uitlok
ten en herinneringen opriepen. Wilt
u uw herinneringen ook met ande
ren delen o f w ilt u gew oon luisteren
naar alle verhalen? E r staat in
middels een volgende bijeenkomst
2016 - Open monumentendag
gepland in ons clubhuis op woens
Wormerveer in het TV Programma NH
dag 18 januari 2017, aanvang 14.00
Buurten op RTV NH
uur. Ook niet-leden zijn van harte
Op 30 september jl. stonden in dit
welkom!
programma onze leden Ruud Pauw,
Arjen Rijst en Letty Swart in de be
Grote Zaanse Geschiedenis Quiz
langstelling. Ruud vertelde over zijn
Op uitnodiging van Zaans Erfgoed
mooie winkelpand ‘De Glazen Pauw’. nam de HVW met het gelegenheidsArjen Rijst, bewoner van het voor
team ‘De Gladoren’ op 7 oktober jl.
De Wildeboer
malig woonhuis van de dames Bruijn deel aan de Grote Zaanse Geschiede
aan het Noordeinde, toonde vol trots nis Quiz in het stadhuis in Zaandam.
de nog geheel authentieke inrichting Hieraan voorafgaand lanceerde w et
Eerste contactavond HVW
en Letty ontving de journalist in
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief
houder Rita Visscher-Noordzij de
haar boot ‘De Branding’, wat mooie
hebt kunnen lezen, organiseerde het
Zaanwiki, de digitale Encyclopedie
Zaanse plaatjes opleverde.
bestuur van de HVW op 13 oktober
van de Zaanstreek. De Zaanwiki
Wormerveer op z’n best.
bevat alle onderwerpen van de Ency jl. in plaats van een ledenver
clopedie van de Zaanstreek, waarvan gadering, een zogenaamde contact
Historische Vereniging Wormerveer op Klaas Woudt en zijn zoon Jan Pieter
avond in De Kosterij aan het N oord
bezoek bij Zaanradio
de grondleggers waren. De Zaanwiki einde in Wormerveer. Zowel leden als
Het bestuur van de HVW ontving
niet-leden waren hierbij van harte
is een initiatief van Zaans Erfgoed,
enige tijd geleden van de lokale om
welkom. Johan van Poelgeest en
in samenwerking met onder andere
roep Zaanradio het verzoek in het
Willem Schraal namen als vanouds
het Gemeentearchief en Uitgeverij
programma VTP (Vrijw illigers In de
de catering voor hun rekening en
Noord-Holland.
Picture) aan te schuiven voor een ge Iedereen kan via de site Zaanwiki.nl
waren al vroeg in de w eer om alles
sprek over onze vereniging. Uiter
op tijd klaar te zetten. Han Muijzert
zelf beschrijvingen toevoegen, ver

Van de secretaris,

zorgde voor de installatie van het
projectiescherm voor onze gastspre
ker, Frank Tjeertes.

28 oktober 2016 Lichtjesavond
De voorzitter heeft hier in zijn bij
drage in deze Nieuwsbrief al enige
woorden aan gewijd: het was weer
een groot succes! U zult begrijpen,
dat de Lichtjesavond in deze vorm de
nodige voorbereidingen vergt. Niet
alleen van onze vrijw illigers, maar

over Pruiken en Patriotten
Frank hield een lezing over 'Patriot
ten, Genootschappen van Wapen
handel, Goejanverwellesluis, kordon
en vliegend leger'. Een interessante
materie, waarin ook de rol van
Wormerveer werd belicht en die
Frank enthousiast en met de nodige
humor presenteerde. Daarna was het
tijd voor een hapje, een drankje en
een praatje. Een ideale combinatie
voor een geslaagde avond. Zeker
voor herhaling vatbaar!.
Historische wandeling Wormerveer
Noord
Een week na de wandeling door
Wormerveer Zuid begon Dick Zwart
met slechts v ijf belangstellenden
vanaf het Veerhuis, Zaanstroom 57,
aan zijn wandeling door Wormerveer
Noord. Een gerin g aantal deel
nemers met, naar al wandelend
bleek, een grote interesse in de his
torie van ons dorp die gepaard g in g
met veel vragen hierover. De wande
lin g liep dan ook behoorlijk uit en
duurde maar liefst drie uur. Dick
kwam ‘loof’ maar voldaan thuis.
Bijeenkomst Expeditie Mooi NH-Editie
Transformatie Noordzaan
Op 26 oktober woonde Dick Zwart
in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de HVW een bijeenkomst bij van
Expeditie Mooi NH-EditieTransformatie Noordzaan. Er zijn gesprek
ken gevoerd met deskundigen op
allerlei gebied over de ontwikkeling
van het Zaanoevergebied tussen
Marktstraat en Noorddijk, De Ster
(Brokking), waarbij de HVW de his
torische waarden van het gebied on
der de aandacht heeft gebracht. Het
waren verkennende gesprekken die
nog een vervolg zullen krijgen. Ik
houd u op de hoogte.
Zelf werd ik dezelfde dag ‘s middags
om 17.30 uur gebeld door Zaanradio
met het verzoek iets te vertellen over
de lichtjesavond. Een aparte erva
ring, zo’n telefonisch interview.

vrijwilligers zetten 2000 lichtjes neer
ook van de leerlingen van groep 6 en
7 van de Openbare Basisschool De
Pionier en van het gelegenheidskoor
onder leiding van Marjoke Keek. Zij
brachten donderdag 29 september jl.
met hun juffen Josephine en Mariska
en een aantal ouders een bezoekje
aan de Oude Begraafplaats, naar
aanleiding waarvan ze op school een
gedicht maakten. Deze gedichten
lazen zij tijdens de Lichtjesavond
voor. Dit jaar mochten de kinderen
de Lichtjesavond openen. De inhoud
van hun gedichten was w eer verras
send. Daarna volgde een optreden
van het gelegenheidskoor onder lei
ding van Marjoke Keek. Na afloop
hiervan mochten de mensen de be
graafplaats bezoeken. Die avond was
het windstil: ideaal voor het mooi
branden van de ca. 2000 lichtjes.
De HVW is trots op en blij met haar
vrijw illigers, die deze lichtjesavond
m ogelijk maken.
Nogmaals hartelijk bedankt!.

zanger Wolter Kroes, Gladoor van
geboorte en afkomstig uit de Indi
sche Buurt.
De verkoop van de uitgave had, me
de door de voorinschrijvingen en de
belangstelling bij de presentatie, een
flitsende start. Mocht u n og twijfelen
over de aankoop, doet u dat dan niet
te lang, want O P= O P Het boekje (€
15,-) kunt u bestellen bij de penning
meester, tel. 075-6175510 o f per
mail:
penningpneester@hvwormerveer.nl.
Verder kunt u hiervoor in ons club
huis terecht op dinsdag- en vrijdag
m iddag van 13.30 uur tot 16.00 uur
en bij onze vaste verkooppunten
Rokersspeciaalzaak Bakker, Zaanweg
124 en Herenkapsalon Dirk Sluijs,
Zaanweg 71, beide in Wormerveer.
Deel 4B volgt volgend jaar en bevat
foto’s van de Wandelweg en Indische
Buurt aan de niet spoorzijde.
Met dank aan Café Sman, die belan
geloos de ruimte en consumpties
verzorgde.
En uiteraard met dank aan Wolter
Kroes, die - eveneens belangeloos acte de présence gaf.

C'est Formidable

onze nieuwste uitgave "Groeten uit
Wormerveer 4A"

En verder
‘Groeten uit Wormerveer’ deel
4A

Boekje Groeten uit Wormerveer 4A is
zojuist ten doop gehouden
Op donderdag 1 december jl. over
handigde onze voorzitter in Café
Sman het eerste exemplaar van
‘Groeten uit Worm erveer’ deel 4A aan

Tentoonstelling Wandelweg en Indi
sche Buurt, alsmede Plein '13 en Hogeweg.
De Werkgroep A rchief beleeft drukke
tijden. Naast het verzamelen van fo
to’s en het verzorgen van de bijbeho
rende teksten voor de uitgaven ‘
Groeten uit Worm erveer ’ deel 4A en
deel 4B moet men materiaal zoeken
voor de van 23 maart tot en met 26
maart 2017 (gew ijzigde data!) ge
plande tentoonstelling. Deze vindt
plaats in de gebouwen van de dui
vensportverenigingen aan de Noordsterw eg 10/12 in Wormerveer, u
welbekend van de vo rig jaar g e 
houden succesvolle tentoonstelling ‘
250 jaar Wessanen & Laan’.
Openingstijden: 13.00 uur tot 17.00

uur. Entree euro 2,50 per persoon.
Inmiddels heeft de uit zo’n tw intig
personen bestaande Werkgroep Ten
toonstellingen haar eerste ver
gadering gehouden en zijn diverse
taken verdeeld. Mocht u op de een o f
andere manier willen helpen bij de
totstandkoming van de tentoonstel
ling, neemt u dan contact op met
Loes van Horssen tel. 06-42046954
of per e-mail:
archivar is@ hvwormerveer. nl

ons archief ook nog een foto van
deze groentewinkel.
Timmerman en Behanger.
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groentewinkel van De Ruyter, aan het

Met dit gegeven zocht de Werkgroep
Archief verder in een adressenboek
uit 1920 naar de naam De Ruyter. In
1920 woonde op Hennepad 3 inder
daad de heer H. de Ruijter, van be
roep groentehandelaar!
Als klap op de vuurpijl vonden we in

naast nr. 2 - (zie foto)

G. KOOS.

Pand Jan Dekker voorbeschermd
«Wwe* 19
Dankzij inspanningen van het meld
G . A . G O L D S C H M E D IN G • Piano's - Vleugel;
K A L V E R S T R A A T 6 0 -5 8 - U TR E C H T S C H E S T R A A T 119
punt Zaans Erfgoed, waarbij de HVW
W A R M O E S S T R A A T 141
K E IZ E R S G R A C H T 301 303
«..■ m w m p \V O H M K H V K K I C
is aangesloten, is het pand Jan Dek
ker, Plein 13 1 nu voorbeschermd.
Ergens dit najaar volgt de definitieve Een knap staaltje archiefwerk!
aanwijzing, (een voorlopige aan
w ijzing is overigens juridisch gelijk,
dus het pand is beschermd).
Op de foto de betegelde bank in de
centrale
hal, in
1928
ter g e 
legen
heid
van het
Hennepad3
150-jar ig be
Oliebollenactie bij Café Sman, Zaan
weg 2, Wormerveer
staan
Ook dit jaar spon
aange
boden
sort Café Sman de
door het HVW met de
per
opbrengst van een
soneel.
oliebollenactie.
Marcella Glas van
HVW op Facebook
genoemd café beschikt over een g e 
Steeds meer mensen bezoeken onze
heim (alcoholisch) recept, waarmee
zij vo rig jaar hoge ogen gooide. Door
Facebook-pagina, met nieuws over
HVW-activiteiten en foto’s uit ons ar oliebollen bij café Sman te kopen,
chief. Vanuit deze bezoekers krijgt de spekt u op een smakelijke manier de
clubkas. De verkoop start Oudejaars
HVW regelm atig vragen over het
dag om 12.00 uur en duurt tot 18.00
Wormerveer van weleer. Zo ontving
de HVW de vraag o f in ons archief fo uur. Een aantal vrijw illigers van de
HVW zal die m iddag in het café aan
to’s zijn van groentewinkel De Ruyw ezig zijn.
ter op het Hennepad. De winkel zou
omstreeks 1920/1925 verbrand zijn.
Een duik in het boek van de
Gemeentelijke V rijw illige Brandweer,
uitgegeven ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan in 1999, g a f
duidelijkheid over de exacte datum
van de brand:

Hennepad, geheel uit.

De HVW is bereikbaar via de Steijnstraat

Dit allemaal gelezen hebbende, kunt
u slechts constateren dat het een
drukte van belang is bij en rondom
de HVW. Een goed teken!
Tenslotte
Hebt u uw e-mailadres al aan het se
cretariaat doorgegeven?
secretaris@hvwormerveer.nl

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 2 017

e 18,50 (of € 26,- voor een gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885
KVK Amsterdam 34180336

