Op veler verzoek was het clubhuis
voor
de Historische Voordeelmarkt
een bijdrage van Dick Zwart
Openingstijden tentoonstelling
ook op zondag geopend en dat bleek
een schot in de roos te zijn! De
UITNODIGING tentoonstelling over het maandag-van 08.30 uur tot 17.00 u.
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markt trok veel kooplustige bezoe
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De HVW organiseert in samenwer
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08.30
uur
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20.00
u
aanwezige HVW-vrijwilligers trokken
king met het Gemeentearchief Zaan
de overige bezoekers over de streep.
stad van 15 september tot en met 27 vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 u.
Niemand ging met lege handen weg.
De
toegang
is
gratis.
oktober a.s. een tentoonstelling over
Verschillende
mensen brachten
werken van Willem van Leyden in de
Van de penningmeester,
boeken en foto’s mee als schenking
publiekshal van het Stadhuis,
een bijdrage van Roel Larooij
aan onze vereniging.
Stadhuisplein 10 0 , 1506 MZ Zaan
Een
voorbeeld hiervan is het boek
dam. U bent 15 september a.s. vanaf
Ik heb al eerder geschreven (Nieuws van de Maanmannetjes, een reisver
15.30 uur van harte welkom bij de
brief december 2016) dat de vereni
haal voor kinderen, tevens photograofficiële opening door de wethouder,
ging aan vaste en variabele kosten
fie-album.
inclusief borrel!
meer geld kwijt is dan aan inkom
sten (contributies/verkoop artikelen)
In 2015 ontving de HVW een schen
wordt ontvangen. Dit betekent dat
king van een aantal van zijn tekenin
we zeer afhankelijk zijn van giften
gen/aquarellen, gemaakt in de
en een nog betere verkoop van boe
periode 1885 - 1920, waarvan der
ken enzovoort. Dit jaar mochten we
tien stuks met afbeeldingen van de
van drie leden een totaal bedrag van
oevers van Wormerveer en Wormer.
€3.100 ontvangen aan giften, waar
De staat waarin de werken verkeer
voor het bestuur deze leden zeer
de, was niet al te best, maar dankzij
dankbaar is. De boekenmarkt in april
een subsidie van het Gerrit Blaauwbracht € 538 op, terwijl de braderie
fonds kreeg de HVW de mogelijkheid
in juni (Saenfestijn genoemd en in
deze te laten restaureren en kunnen
middels opgeheven) een saldo had
ze nu in hun oorspronkelijke kleuren
van slechts € 267. In de begroting
worden getoond. De werken geven
van 2017 was een bedrag opge
een prachtig beeld van hoe een deel
nomen van € 15.500 voor contribu
Cen J^eisvepbaal voor Kinderer)
van Wormerveer er ruim honderd
ties, terwijl maar € 14.287 is
fcveys 'pbobgrafie-alburry.
jaar geleden uitzag. Sommige details
binnengekomen. Het verschil zit in
zijn tot op heden nog onveranderd.
de volgende redenen: 18 leden
Ik ben ervan overtuigd dat de HVW
hebben hun contributie niet betaald
met deze expositie heel veel Wormer(ondanks 2 herinneringen) en zijn
veerders, maar ook mensen van bui
geschrapt als lid, 6 leden zijn overle Verder kwam iemand langs met een
ten, een enorm plezier doet .Voor na
den, 24 leden hebben opgezegd, 18
foto, waarvan de gever wel wist dat
dere bijzonderheden verwijs ik u
nieuwe leden mochten we verwel
het een foto van Wormerveer betrof,
naar de bijdrage van de secretaris,
komen. Meerdere leden hebben dit
maar niet waar in Wormerveer. De
verderop in deze Nieuwsbrief.
jaar iets minder extra gegeven boven leden van de werkgroep archief kon
NB: Om de leden van onze werkgroep
de normale contributie van € 18,50
den evenmin duidelijkheid verschaf
archief ook de gelegenheid te geven de
vergeleken met vorige jaren. Dankzij fen. Plaatsing van de foto op onze
opening op vrijd ag 15 september bij te
de zeer succesvolle tentoonstelling
facebookpagina bracht binnen enkele
wonen, is ons clubhuis die middag GE
‘De
historie
van
Wormerveer-Zuid’
af
uren de oplossing. Met dank aan
SLOTEN!
gelopen voorjaar, zowel qua belang
onze facebookvolgers en met speciale
stelling als financieel, voorspel ik dat dank aan ons lid Nico Haan, die aan
Programma 15 september 2017
we op 31 december a.s. het jaar kun de hand van een foto kon aantonen
15.30 uur tot 15.45 uur inloop met
nen afsluiten met een zeer positief
dat het om de woonwijk Zevenhuizen
koffie/thee
saldo.
ging. (foto - zie volgende bladzijde)
15.45 uur tot 16.15 uur onthulling
Het bestuur kan terugkijken op drie
tentoonstelling door wethouder Rita
Van de secretaris,
geslaagde dagen.
Visscher-Noordzij, met voorwoord
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
De volgende Historische Voordeel
van gemeentesecretaris Frans Ho
markt staat gepland op 17, 18 en 19
ving en inleiding door HVW-lid Jaap
21, 22 en 23 april Historische
november a.s. en is alle dagen geo
Klomp
Voordeelmarkt
pend
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
16.15 uur tot 17.00 uur gelegenheid

Van de voorzitter,

om de vitrine te bekijken + borrel

den, van wie het secretariaat over
een e-mailadres beschikt, hebben het
verslag al ontvangen. Ook ligt het
verslag tijdens de openingstijden ter
inzage in ons clubhuis.

Na 13 september staat weer een bij
eenkomst gepland op woensdag 8
november a.s..

14 mei en 28 mei historische wande
lingen door Wormerveer

Dick Zwart heeft onlangs aange
geven zijn taak als gids te willen af
bouwen en heeft in Piet Jongert een
goede opvolger gevonden. Piet loopt
al een paar wandelingen mee en
neemt het stokje van Dick in oktober
van dit jaar over.
10 juni Saenfestijn/11 juni Green &
Country Fair

De belangstelling voor het Saenfestijn was bepaald niet optimaal. De or
ganisatie van Saenfestijn heeft hier
haar conclusie uit getrokken en liet
de deelnemers half juni jl. weten het
Saenfestijn niet verder voort te zet
ten ‘omdat het gebied zich helaas
lastig laat lenen om het concept neer
te zetten zoals de organisatie dit in
gedachten heeft’. Gevolg hiervan is
dat alle inschrijvingen voor de
markten van 9 september en 17 de
cember worden geannuleerd.
Daarentegen was de op 1 1 juni geor
ganiseerde Green & Country Fair
voor iedereen een groot succes.

PATTERS’, een familiekroniek
Diet kan niet alleen mooi vertellen,
maar ook mooi schrijven. Onlangs
verscheen haar familiekroniek
‘Patters’, over het leven van alledag
op het Krommenieërpad in vroegere
woonwijk Zevenhuizen
tijden.
U kunt dit in een ringband gebonden
9 mei Jaarvergadering
boekwerkje telefonisch bestellen bij
Op 9 mei jl. hield de HVW haar
onze voorzitter Dick Zwart (tel. 06Jaarvergadering in De Kosterij aan
41438982) of per e-mail: boordenhet Noordeinde.
man@upcmail.nl onder vermelding
HVW -15 jaar - HVW -15 jaar - HVW
van uw naam en adres. Ook kunt u
hiervoor terecht in ons clubhuis.
In verband
De prijs van dit boekwerkje bedraagt
met het 15-ja9 september Open Monumentendagen € 5 exclusief verzendkosten ad
rig bestaan
rondleiding op Oude Begraafplaats
€3,15. Diet maakt dit in eigen be
van onze ver
West
heer aan de hand van de gemaakte
eniging trak
Gezien de enorme belangstelling vo reserveringen ‘op bestelling’. Zij wil
teerde het
dan ook graag dat u vooraf betaalt.
rig jaar, organiseert de HVW nog
bestuur de
Betaling kan gebeuren in ons club
maals een rondleiding over de Oude
aanwezige le
huis of door overmaking van het
Begraafplaats West, nu formeel een
den op een
verschuldigde bedrag naar
gemeentelijk monument. Dit jaar
speciaal voor deze gelegenheid ont
staat het Open Monumentenweekend rekeningnummer NL43ABworpen gebakje van bakker BrakenNA0416788319 ten name van Dick
in het teken van boeren, burgers en
hoff, hetgeen zowel letterlijk als
Zwart onder vermelding van ‘Pat
buitenlui. En die zijn volop verte
figuurlijk goed in de smaak viel.
ters’, evenals uw naam en adres.
genwoordigd op de begraafplaats!
Er werden twee nieuwe bestuursDick Zwart vertelt tijdens de rondlei NB: Ons clubhuis is geopend op
leden benoemd: Jan Betlem en Nico
dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30
ding over de geschiedenis van deze
Tromp. Gerard Baas legde zijn be
uur tot 16.00 uur.
bijzondere plek en haar diversiteit
stuursfunctie in verband met privéaan graven. De rondleiding duurt
omstandigheden neer.
15 september tot en met 27 oktober
circa anderhalf uur en start om
Uiteraard kwamen op de Jaarver
2017 expositie aquarellen Willem van
13.30 uur.
gadering de financiën uitgebreid aan
Leyden in het stadhuis van Zaandam
bod. Jules Tomas deelde namens de
13 september 2017 Het praatje gaat
kascommissie mee, dat deze na con
weer met Diet List - Hildering
trole waren goedgekeurd. Hij com
Nu de vakanties voor een groot deel
plimenteerde penningmeester Roel
achter de rug zijn, is het weer tijd
Larooij voor de inzichtelijke manier
voor ‘Het praatje gaat weer’ met ras
van boekhouden. De vergadering
vertelster Diet List-Hildering. Diet
verleende het bestuur daarop déchar
heeft er zin in. U ook?
ge .Volgend jaar bestaat de kascom
Hebt u een leuk verhaal te vertellen,
missie uit Jules Tomas en Han
hebt u een verhaal opgeschreven om
Eelman. Jan Klomp meldde zich aan
voor te lezen of wilt u gewoon luiste
als reserve-kandidaat.
ren naar hetgeen een ander te vertel Gezicht op de Veerdijk en Wormerveer
len heeft? Kom dan op woensdag 13
(aquarel van Willem van Leyden )
Het verslag van de vergadering kunt
september a.s. langs in ons clubhuis.
u telefonisch opvragen bij de secre
Wat hieraan vooraf ging.
Vanaf 14.00 uur tot ca. 16.00 uur
taris, tel. 075 - 6351964 of per e-mail
Tijdens een kennismakingsgesprek
bent u van harte welkom.
secretaris@hvwormerveer.nl. De le

Het toeval wil, dat enige tijd geleden
een tweetal nazaten van Willem van
Leyden, Anneke en Yolande van Ley
den, ons clubhuis bezochten om de
aquarellen te bekijken. Zij waren dol
enthousiast en kochten meteen de
door de HVW uitgegeven setjes an
sichtkaarten van de aquarellen.
UITNODIGING LEDENCONTACT
MIDDAG op zaterdag 28 oktober a.s.;
aanvang 14.00 uur.

A/mee Klerk en Nathan Mandjes
(gemeentearchief medewerkers)
bekijken in het clubhuis de aquarellen.

Tijdens de Jaarvergadering van 9
mei jl. heeft het bestuur op veler ver
zoek voorgesteld de contactavond te
wijzigen in een contact MIDDAG. Veel
met gemeentearchivaris Frans Ho
leden hadden namelijk te kennen ge
ving bracht de HVW onder andere
geven de contactavond te willen ver
naar voren over veel voorwerpen te
schuiven naar de middag.
beschikken, die helaas onzichtbaar
De eerstkomende contactmiddag
blijven voor het publiek. Als voor
vindt plaats op zaterdag 28 oktober
beeld werden de aquarellen van
a.s. in De Kosterij, aanvang 14.00
Willem van Leyden genoemd. Van het
uur.
een kwam het ander en nu staat er
Het Gemeentearchief Zaanstad stelt
dus een prachtige expositie in de pu
speciaal voor de contactmiddag het
bliekshal van het stadhuis in
afscheidsreceptieboek van dokter
Zaandam. Een unieke kans voor de
Korteweg, een vroegere huisarts in
HVW om deze aquarellen onder de
Wormerveer, ter beschikking aan de
aandacht van een groot publiek te
HVW. Een juweeltje, met veel
brengen en tegelijkertijd een mooie
onbekende foto’s! Jan Klomp geeft
PR voor de vereniging. De van deze
die middag een ‘lezing' over de ge
aquarellen uit gebrachte setjes
schiedenis van het in Wormerveer
dubbele ansichtkaarten zijn tijdens
beroemde doktershuis. Het belooft
de tentoonstelling te koop en uiter
zonder meer een interessante mid
aard ook tijdens de openingstijden in
dag te worden. Niet-leden zijn hierbij
ons clubhuis te verkrijgen.
overigens ook van harte welkom!
Volgens informatie van ons lid Jaap
Klomp heeft Jan Aten in 1946 in het
3 november LICHTJESAVOND GE
tijdschrift De Zaende een artikeltje
WIJZIGDE DATUM
geschreven over de markt in
De laatste vrijdag van de maand ok
Wormerveer. Hierbij stond een af
tober, de dag waarop de lichtj es
beelding van een aquarel van Willem
avond traditiegetrouw plaatsvindt,
van Leyden. Jaap heeft hier een
valt midden in de herfstvakantie.
korte toelichting bij geschreven en
Een leerkracht van De Pionier belde
een afdruk naar ons clubhuis ge
met de mededeling dat hierdoor zo
bracht. Dick Zwart bekeek het plaat
wel leerkrachten als leerlingen niet
je heel lang en zei toen: ‘die
zouden kunnen deelnemen aan de
afbeelding ken ik’. Na enig zoeken
lichtj esavond. Omdat de kinderen
kwam er een op linnen afgedrukte
hierbij een prominente rol spelen, is
kleurenfoto tevoorschijn van de be
besloten de lichtj esavond te ver
wuste aquarel. Loes van Horssen,
schuiven naar vrijdag 3 november
onze archivaris, kon terugvinden dat
a.s., aanvang 19.00 uur.
deze afbeelding al sinds 2006 in het
bezit is van de HVW. Alleen was de
en verder
maker van het werk niet bekend.
Restauratie/herstel Laangraf
Dick wist zich ook nog te herinneren
Zoals ik al in de vorige Nieuwsbrief
dat hij de echte aquarel had terugge
meldde, heeft Natuursteen Grafbracht naar ene Janny van Leyden,
steenhouwerij Cees Woud de op
die in dat jaar op de Kerkstraat
dracht gekregen voor de restaura
woonde.
tie/herstelwerkzaamheden aan het
Laangraf op de Oude Begraafplaats
aan de Marktstraat. Cees heeft in
middels aardig wat werk verzet. Zo
heeft hij de zuilen geplaatst en de
houten railing geprofileerd en in de
grondverf gezet. Het afschilderen
van de houten railing doet de HVW
in eigen beheer. Ook is het stalen
hekwerk gemonteerd en afgewerkt.

het praalgraf van de familie Laan
De vrijwilligers van de werkgroep
begraafplaats doen hun uiterste best
de begraafplaats onkruidvrij te ma
ken. Door het weer van de laatste
tijd (veel regen en zon) een ware uit
daging! Ze worden hierbij geholpen
door werknemers van Baanstede en
de firma Donkergroen uit Benningbroek.
De in juni jl. bij de gemeente Zaan
stad ingediende subsidieaanvraag is
daar voortvarend behandeld en in
middels gehonoreerd: de HVW krijgt
€ 12.000 subsidie voor de restauratie
van het Laangraf, het maximaal
haalbare! Daarnaast heeft een HVWlid, dat onbekend wenst te blijven,
een donatie gegeven van maar liefst
€ 3.000. Hiermee staat de teller weer
op € 15.000 en kan Cees Woud ver
der met zijn werkzaamheden.
Gemeente en bestuur zijn hierover
inmiddels in overleg.
Erfgoedschepen in Wormerveer

Op 19 juni jl. legde een groot aantal
Nederlandse Erfgoedschepen aan
aan het Noordeinde, op doorreis
naar Sail Den Helder. De schippers
van de diverse schepen werden
hartelijk ontvangen bij Bakkie Leut.
Er werd heel wat (bij)gepraat, ge
lachen, gedronken en gezongen. Ik
kreeg onderstaand loflied overhan
digd door Piet Eikel. De inhoud
spreekt voor zich.
W aar de golfjes kabbelen op de mooie Zaan,
door de bocht steeds weer de grote schepen gaan
Wormerveer gelegen aan de w aterzij, •
w aarlangs auto's snellen in een bonte rij
heerlijk daar te komen, plaats w aar ik van hou,
Oh m ijn Wormerveer ik b lijf je a ltijd tro uw
W aar de schepen liggen aan de lange kaai
en de w inkels lonken pronken o zo fra ai,
W aar in kleine straa^es de ’toid ' heeft stil gestaan,
w a a r de mensen praten in hun eigen taal
Benne allegaar groos op hun aige heus,
op hun eigen padje voelen zij zich theus
W aar de lijster laat zijn laatste zangen zingt,
alle uren van de dag de kerkklok k lin k t
Wormerveer verscholen tussen sloot en riet,
da t aan ied're vreem d'ling een mooi schouwspel
biedt
Zie de oude toren der cacaofabriek,
die je al van verre boven huizen ziet

List-Hildering
De HVW is bereikbaar via de Steijnstraat
15.09. opening expositie werk
naast nr. 2 - (zie foto)
w aar langs gladde banen heel het dorpje zwiert,
Willem van Leyden (zie eerder deze
en een koek en zopie het oude padje siert,
Nieuwsbrief)
bij zo'n w inters schouwspel mooier nog dan mooi,
08.10. historische wandeling
b lijf ik een echte Gladoor, dat vergeet ik nooit!
Wormerveer Zuid*
2 2 .1 0 . historische wandeling
Borduurwerk over Wormerveer
Wormerveer Noord*
Op donderdag 17 augustus jl. ont
28.10. ledencontactmiddag
ving Gezond Plus, gevestigd in het
03.11. lichtjesavond GEWIJZIGDE
oude gemeentehuis aan de Stations
DATUM
straat in Wormerveer, uit handen van 08.11. het praatje gaat weer met Diet
onze voorzitter Dick Zwart een door
List-Hildering
de HVW aan GezondPlus in bruikleen 17.11. t/m 19.11 Historische
verstrekt borduurwerk over
Voordeelmarkt
Wormerveer. Hiermee is het borduur
werk terug op zijn oude plek.
*Voor de wandelingen kunt u zich
aanmelden bij Dick Zwart: per e-mail
boordenman@upcmail.nl of telefo
Colofon
nisch 075-6282468 of 06-41438982
W aar des w inters alles h u lt in sneeuw en ijs,
Sluispadsloot is dan een sprookjesparadijs

Nieuwe leden:

E. Boere - P. Ham - J. de Haan
P Kaat - G. Kan - J. Lichtenveldt
E v.d. Maeden - F. Neuhaus
A. Strijland - P Supusepa
K. van Enkhuizen - H. de Leeuw
T. Kerssens - H.M. Visser-Vet
PC. Dik - M. van Leeuwen
N. Rodenhuis - GezondPlus
Setjes Aquarellen A en B
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Op de foto vlnr: Jordi van Zeist, Robert Klazema, Dick Zwart en Bert
Leentvaar.

» van

Opmaak

Roel Larooij
Printwerk

HuigHaverlag Printing, Wormerveer
Distributie

contactpersoon: Dik Kuijper,
tel. 075 - 6285227

Website
En tenslotte:

Hebt u uw e-mailadres al doorge
geven aan het secretariaat:
secretaris@hvwormerveer.nl
En wat vindt u van onze Facebookpagina? Eventuele reacties kunt u stu
ren naar de secretaris.
secretaris@hvwormerveer.nl

09.09. rondleiding op de oude be
graafplaats in het kader van Open
Monumenten Weekend
13.09. het praatje gaat weer met Diet

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

Verenigingssecretariaat

WAAR IS DIT?

Alle komende activiteiten nog even op
een rijtje

Redactie

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

RAADPLAAT, een nieuwe rubriek om
uw kennis van Wormerveer te testen

U kunt uw oplossing tot en met 15
november insturen naar secretaris@hvw.nl of telefonisch door
geven via tel. 075-6351964.
Onder de juiste oplossingen wordt
door loting een winnaar/winnares
gekozen. Deze wordt in de eerstvol
gende Nieuwsbrief bekend gemaakt
en ontvangt een kleine attentie.

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

www.hvwormerveer.nl
Bestuur

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

Dick Zwart
Aly Heijltjes-Gorter
Roel Larooij
Jan Betlem
GerBakker
Nico Tromp
vacant

ANBI, schenkingen en legaten
De Historische Vereniging Wormerveer is een
culturele Algemeen N ut Beogende Instelling
(ANBI). Dat betekent dat het fiscaal aantrek
kei ijk kan zijn om de vereniging eenmalig of
periodiek te schenken. Er gelden wel enkele
regels. Er mag geen tegenprestatie tegenover
de g ift staan. Zo kan de contributie voor de
vereniging niet worden afgetrokken. En met
bankafschriften of kw itanties moet bij de belasting-dienst kunnen worden aangetoond
dat er daadw erkelijk een g ift of giften zijn
gedaan. Meer inform atie hierover is te v in 
den op de website van de belastingdienst.

Werkgroepcoördinatie

e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl
Kantoor/Archief

pla 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 2017

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

KVK Amsterdam 34180336

