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Van de voorzitter,
een bijdrage van Dick Zwart

Het is mijn gewoonte in de jaarver
gadering mijn dank uit te spreken
aan onze vrijwilligers voor hun inzet
in het afgelopen jaar. Tot mijn schrik
moest ik enige dagen na afloop van
de vergadering constateren een en
ander te hebben nagelaten. Mijn ex
cuses hiervoor en alsnog mijn dank,
mede namens de overige bestuurs
leden!
De HVW heeft in haar ruim vijftien
jarig bestaan veel schenkingen
mogen ontvangen zoals boeken, ou
de foto’s en ansichtkaarten van
Wormerveer en de Zaanstreek. Ook
ontving de HVW veel typisch Wor
merveerse voorwerpen, waarvan een
aantal bij de onlangs gehouden ten
toonstellingen over 250 jaar Wessanen & Laan en het Rijke verleden
van Wormerveer-Zuid aan het pu
bliek getoond konden worden. Toch
komt het helaas nog regelmatig voor
dat na een sterfgeval historisch
waardevolle spullen in de vuilnisbak
verdwijnen, omdat nabestaanden
hiervoor geen belangstelling hebben.
Mocht u uw eigendommen een
dergelijk lot willen besparen, bedenk
dan dat de HVW dergelijke zaken
graag in haar historische collectie
wil opnemen. Laat uw familie weten
wat er met uw spullen dient te ge
beuren of breng eens een bezoekje
aan ons clubhuis om over een en an
der te praten. Uiteraard kunt u ook
per e-mail contact opnemen met
voorzitter@hvwormerveer.nl dan wel
telefonisch 06-41438982.

Van de penningmeester,
laatste bijdrage van Roel Larooij

Op de laatst gehouden jaarvergade
ring (20 maart jl.) heb ik mij niet
herkiesbaar gesteld voor een nieuwe
periode van 3 jaar. Hetgeen betekent
dat ik niet meer penningmeester ben
van de HVW en derhalve is deze ge
schreven tekst de laatste in dit ka
der. Na in 2009 in Wormerveer te
zijn komen wonen kwam ik met de
HVW in contact en heb van 2010 tot
2012 diverse werkzaamheden ver

richt o.a. inscannen van foto's en het
invoeren van begeleidende teksten
voor het archief. Vanaf 2010 heb ik
eeen negental videofilms samenge
steld voor de website (tentoonstellin
gen) van eigengemaakte en andere
in het archief aanwezige video
beelden. In 2012 werd ik penning
meester en deze functie heb ik met
veel plezier vervuld, tevens deed ik
de ledenadminstratie daarbij. De
samenwerking met de collegabestuursleden en andere vrijwilligers
heb ik als prettig ervaren en ik be
dank hun voor deze samenwerking.
Op de laatste jaarvergadering heb ik
verslag gedaan van het financiële
welbevinden van de HVW en ik kan
met trots melden dat de HVW finan
cieel kerngezond is. Op 31 december
2017 bezat de HVW € 47.105 aan
banktegoeden en was het eigen ver
mogen € 33.022. Bij mijn aantreden
was de stand op 31 december 2012 banktegoeden € 21.870 en het eigen
vermogen € 11.172. Deze groei is
voor het belangrijkste deel te danken
aan diverse giften - in totaal
€ 16.155 en de verkoopopbengst
(boekjes/kalenders etc.) van
€ 16.758. Al eerder is door mij
gememoreerd dat als gevolg van het
krimpende ledenbestand de reguliere
inkomsten (vnl. contributie) niet
meer toereikend zijn voor de
standaard uitgaven (bv. de huur).
Dus een goede financiële buffer op de
bank blijft noodzakelijk voor de toe
komst van de HVW. Ik wens de HVW
nog veel financieel gezonde en histo
rische jaren toe.

Gezocht
De één gaat, de ander komt. De HVW
zoekt een nieuwe penningmeester
per direct. Ik roep daarom leden op
om deze functie van mij over te
nemen, want de HVW kan niet zon
der financieel bestuur.
Meldt u zich aan bij onze secretaris
Aly Heijltjes: tel. 075 - 6351964, of
mail: alyheijltjes@hotmail.com

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter

Rectificatie

Bij het secretariaat kwamen diverse
reacties binnen over het onderschrift
bij de als bijlage bij de vorige
nieuwsbrief gevoegde favoriete foto.
Het onderschrift was namelijk niet
correct en moet zijn: Dit keer een fo
to van de Zaandijkerweg met rechts
Molen het Jonge Vool en links oliefabriek De Toekomst van Bloemendaal & Laan.
Met dank aan onze oplettende leden.
11 december 2017 verhuizing maquet
te Wormerveer Anno 1750

De maquette heeft weer een stap in
de richting van haar permanente on
derkomen in pakhuis Het Schepel
gezet. Vanuit de belangeloos verleen
de opslagruimte bij firma Van de
Brink in Wormer belandde hij in
pakhuis De Waal, gelegen naast de
uiteindelijke bestemming, pakhuis
Het Schepel. Door vertraagde bouw
werkzaamheden in laatstgenoemd
pakhuis werd voor deze optie ge
kozen. Met dank aan onze vrijwilli
gers Ger Bakker, Piet Jongert, Jan
de Rooij, Willem Schraal, Rob Stam
en Dick Zwart alsmede aan Stefan
van de Brink, de firma Conijn (deze
stelde gratis een auto voor het ver
voer beschikbaar), Watersportcentrum Wormer en Bart Nieuwen
huis.
10 januari 2018 en 14 maart 2018 ‘Het
praatje gaat weer’ met Diet ListHildering

De belangstelling voor dit gebeuren
neemt nog steeds toe. Hebt u ook in
teresse? De eerstkomende bijeen
komst in ons clubhuis vindt plaats
op woensdag 9 mei a.s., aanvang
14.00 uur. Ook als u niet in
Wormerveer bent opgegroeid, zijn
uw herinneringen zeker de moeite
waard om verteld te worden.Niet-leden zijn eveneens van harte welkom!
24 januari 2018 facebookpagina krijgt
haar 500e iike

In november vorig jaar meldde Peter
Bruijn zich als 500e 'liker' van onze
facebookpagina aan. De HVW wilde
dit feit uiteraard niet ongemerkt
voorbij laten gaan en stelde een boek

naar keuze uit haar eigen uitgaven
beschikbaar. Omdat Peter van een
lange en ongetwijfeld welverdiende
vakantie in Spanje genoot, was hij
pas op 24 januari jl. in de gelegen
heid in het clubhuis langs te komen
Uiteindelijk ging Peter met twee
boeken naar huis (hij kon moeilijk
kiezen).

op 8 maart jl. een lezing met licht
beelden in De Lorzie voor de
Wormerveerse Ouderen Gemeen
schap over oud Wormerveer. De be
langstelling was groot. Er lopen
inmiddels ook afspraken met De
Bloesem en Bewonersvereniging
Zaanstroom. Mocht u naast het lid
maatschap van de Historische Ver
eniging Wormerveer lid zijn van
een of meer andere verenigingen,
laat die vereniging(en) dan weten
dat de HVW graag een dergelijke
lezing wil verzorgen. De aanvrager
dient wel zelf een locatie te regelen.
Voor nadere informatie kunt u een
mail sturen naar voorzitter
@hvwormerveer.nl dan wel telefo
nisch contact opnemen met 0641438982.

De HVW wenst je veel leesplezier Pe
ter!

20 maart 2018 Jaarvergadering

25 februari Historische Vereniging
Wormerveer bij Zaanradio

Vlak na het verschijnen van de vori
ge nieuwsbrief kreeg de HVW een te
lefoontje van Dirk Snel van Zaan
radio met de vraag of wij de door ons
lid Letty Swart in het kader van ‘Ge
sproken Geschiedenis’ gehouden in
terviews beschikbaar wilden stellen
voor uitzending bij Zaanradio in het
programma ‘Daar waar de molens
staan’. Uiteraard wilden Letty Swart
en de HVW dat. Op 25 februari jl.
werd het eerste interview uitgezon
den met Pieter Gorter. Een week la
ter volgde het eerste deel van een
over drie uitzendingen verspreid in
terview met Hendrik Toby en tenslot
te vier uitzendingen met Gerrit Ris,
de melkventer. Zaanradio gaat nog
meer interviews uitzenden. Deze
kunt u beluisteren via de ether 107.1
FM, via de kabel UPC 103.3 FM, via
de kabel Ziggo 89.0 FM en via In
ternet ht t ps ://www. radiofm.nl/onlineradio/zender/zaanradio.De uitzendin
gen vinden plaats op zondagmorgen
tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Helaas zijn de juiste data voor de
nieuwe serie uitzendingen bij het ter
perse gaan van deze nieuwsbrief nog
niet bekend, dus is het zaak dat u dit
zelf in de gaten houdt! Leden van wie
ik over het e-mailadres beschik, ont
vangen van mij tijdig bericht.
Ik wens u veel luisterplezier.

8 maart 2018 lezing in De Lorzie

Han Muijzert en Dick Zwart hielden

De jaarvergadering stond voor
namelijk in het teken van de finan
ciën. In zijn functie van penning
meester gaf Roel Larooij daarop een
uitgebreide toelichting. Jules Tomas
complimenteerde de penningmeester
vervolgens namens de kascommissie
met zijn inzichtelijke boekhouding
en meldde dat de kascommissie zich
hiermee, na controle, akkoord ver
klaarde. De vergadering verleende
het bestuur hierop décharge.
Roel had aangegeven zich niet meer
verkiesbaar te zullen stellen en trad
op de jaarvergadering af als be
stuurslid. Onze voorzitter bedankte
Roel voor de door hem verrichte

werkzaamheden in de afgelopen zes
jaar. Omdat de door zijn vertrek ont
stane vacature nog niet is vervuld,
gaf de vergadering het bestuur toe
stemming tot benoeming van een
penningmeester over te gaan, zodra

deze gelegenheid zich voordoet.
De catering was weer in uitstekende
handen van Johan van Poelgeest en
Willem Schraal. Hartelijk bedankt
heren!
Discussiestuk ‘Heeft het verleden nog
toekomst?’

In de vorige Nieuwsbrief meldde ik
al dat het bestuur zich in november
jl. in een extra vergadering over de
toekomst van de vereniging heeft
gebogen en op de jaarvergadering
hierover nadere informatie zou ver
strekken. Ger Bakker, initiatief
nemer van dit discussiestuk, lichtte
een en ander toe. Hoe kunnen we
onze mooie vereniging zo goed
mogelijk op de kaart zetten? We zien
dat het ledental daalt van zo'n 950
leden in het begin tot nu 684. Het
overlijden van leden is de belangrijk
ste oorzaak van dit ledenverlies.
Hoe kunnen we het ledental stabili
seren en wellicht weer doen stijgen?
Te denken valt bijvoorbeeld aan een
actie als leden-voor-leden en het re
aliseren van een ‘club van 50 of 100’.
Niet-leden die onze succesvolle con
tactmiddagen bezoeken, kunnen we
entree laten betalen en proberen lid
te maken. We kunnen het clubhuis
representatiever maken door het ex
terieur en interieur een opfrisbeurt
te geven.Tini van Gemeren, Loes van
Horssen, Nico Tromp en Ger Bakker
zullen dit voor hun rekening nemen.
Ook het aannamebeleid (wat neemt
de HVW aan en wat niet) nemen ze
onder de loep. Han Muijzert zal de
technische apparatuur inventarise
ren en bekijken wat er nodig is op
dat gebied om nog professioneler te
kunnen werken. We kunnen de
bekendheid van de HVW vergroten
door bijvoorbeeld maandelijks een
stukje te verzorgen in het plaatselij
ke huis-aan-huis blad.Om jongere
mensen te enthousiasmeren, kunnen
we de jaren zestig, zeventig en
tachtig onder de aandacht brengen.
Zonder meer een periode die voor
een grote groep (ex)inwoners van
Wormerveer herkenbaar is. Het be
stuur wil het gouden vrijwilligers
korps uitbreiden. Dit is nodig om
alle activiteiten te kunnen realiseren.
Wilt u, in welke vorm dan ook, uw
steentje bijdragen, neemt u dan con
tact op met het bestuur per e-mail
voorzitter@hvwormerveer.nl of per
telefoon 06-41438982.
Afgesproken is, dat bij elke bestuurs
vergadering een aandachtspunt op
de agenda komt.
Te koop: boek over Willem van
Leijden

Zoals u zich ongetwijfeld zult herin

neren, heeft de HVW vorig jaar in
samenwerking met de gemeente
Zaanstad een tentoonstelling in het
stadhuis georganiseerd over de
werken van Willem van Leijden.
Ons lid Jaap Klomp heeft bij de
opening van deze tentoonstelling een
lezing gegeven over deze betrek
kelijk onbekende kunstenaar. Nadien
heeft Jaap nog meer onderzoek ver
richt, hetgeen uiteindelijk heeft ge
resulteerd in een boek. Tijdens de
jaarvergadering overhandigde Jaap
onze voorzitter een presentexem
plaar voor onze vereniging. N og
maals hartelijk bedankt, Jaap. Het
boek is te koop voor € 20, excl. € 4
verzendkosten.
Bestellen kan via het e-mailadres
klomp32@ziggo.nl of telefonisch bij
het secretariaat van onze vereniging
075-6351964.
Eventueel kan het boek - binnen de
Zaanstreek - thuis bezorgd worden.

W illem van Leijden
=

29 oktober 1855 - 6 december 1922
Een nakomeling van een rolreder

Het volledige verslag van de
jaarvergadering ligt vanaf half mei
ter inzage in ons clubhuis tijdens de
openingstijden op dinsdag- en vrij
dagmiddag van 13.30 uur tot 16.00
uur. De leden van wie ik over een emailadres beschik, stuur ik het ver
slag toe.

tijdschrift uitgebreid aandacht
schenken aan de begraafplaats.
Nog meer nieuws over de Oude Be
graafplaats West

Onderstaande e-mail kwam bij het
secretariaat binnen. 'Al zou de oude
begraafplaats niet de monumen
tenstatus hebben gekregen, dan nog
zouden wij besloten hebben de
graven van onze familie op te knap
pen. Niet in de laatste plaats omdat
vrijwilligers zo ontzettend veel tijd
gestoken hebben in het behoud van
deze bijzondere plek in Wormerveer.
Cees Woud heeft na het werk aan het
familiegraf van de familie Laan nu
ook de graven van onze familie op
geknapt. Het betreft de graven van:
* mijn overgrootvader (Pieter Koene,
de oprichter van onze winkel anno
1886) en zijn vrouw Jansje Holstvoogd
* mijn grootmoeder Jacoba Alida
Koene-Stuurman (geboren en ge
togen in molen De Dood in Zaandijk)
* haar zoon en schoondochter Jan
Koene en Tine Koene-Vroegh (omge
komen bij het bombardement van
Eindhoven in 1943).
Misschien worden meer families op
het idee gebracht op deze manier het
werk van al die vrijwilligers indirect
te ondersteunen en zo bij te dragen
aan het behoud van deze historisch
belangrijke begraafplaats’.
Aldus Dirk Koene.

Dierdorp een lezing met de intrige
rende titel ‘Kanalen en Schandalen’.
Aanvang: 14.00 uur. Ook niet-leden
zijn van harte welkom.
Activiteiten HVW 2018

20 , 21 en 22 april Historische
Voordeelmarkt
6 mei historische wandeling
Wormerveer-Zuid*
9 mei ‘Het praatje gaat weer’ met
Diet List
27 mei historische wandeling
Wormerveer-N oord*
10 juni Green & Country Fair
30 juni ledencontactmiddag met
lezing van Pieter Harbering
8 en 9 september Monumentenweek
end, rondleiding op West
12 september ‘Het praatje gaat weer’
met Diet List
29 september lezing ‘Kanalen en
schandalen’ door Jan Dierdorp
7 oktober historische wandeling
Wormerveer-Zuid*
14 oktober historische wandeling
Wormerveer-N oord*
2 november Lichtj esavond
Wandeling-Zuid start om 14.00 uur
op de hoek Zaanweg-Edisonstraat.
Wandeling-Noord start om 14.00 uur
t/o Noordeinde 66
16, 17 en 18 november Historische
Voordeelmarkt
*voor de historische wandelingen
kunt u zich aanmelden bij Piet
Jongert, tel. 075-6213749.

Rondleiding

En verder

Op 8 februari jl. heb ik bij afwezig
heid van onze voorzitter, die door
noodweer langer op zijn vakantie
adres moest blijven dan gepland, een
rondleiding verzorgd over de be
graafplaats voor de burgemeester en
een delegatie gemeenteambtenaren.
Hierbij waren ook leden van de
werkgroep begraafplaats aanwezig.

Brandweerkazerne Wormerveer
gemeentelijk monument

De voormalige brandweerkazerne
aan de Wandelweg 5 in Wormerveer
is aangewezen als gemeentelijk mo
nument en geniet nu bescherming.
De inspanningen van de HVW zijn
hiermee beloond! De kazerne is in
1931 in gebruik genomen op de loca
tie van het voormalige gemeente

30 juni leden contactmiddag over de
Oude Begraafplaats West

De HVW organiseert op zaterdag 30
juni a.s. een ledencontactmiddag die
in het teken staat van de Oude Be
graafplaats West aan de Marktstraat.
Dit in verband met het 150-jarig be
staan van deze monumentale be
graafplaats. Pieter Harbering ver
zorgt die middag een lezing, waarin
hij u via lichtbeelden meeneemt voor
een wandeling over deze bijzondere
plek. De middag begint om 14.00
uur; locatie De Kosterij, Noordeinde
20 in Wormerveer. Ook niet-leden
zijn van harte welkom. Verder zal de
redactie van Wormerveer Weleer in
de eerstvolgende editie van genoemd

de burgemeester ( 3e van links) op de
begraafplaats
29 september 2018 ledencontact
middag

De HVW organiseert op deze dag een
ledencontactmiddag in De Kosterij.
Die middag verzorgt ons lid Jan

Gasfabriek terrein. Destijds als op
slag en stalling van het brandweermateriaal, inclusief de bijzondere
‘slangentoren’. Het markante ont
werp was van de toenmalige di
recteur van de Gemeentewerken
Wormerveer. Hij was tevens de op
zichter tijdens de bouw, waarbij door

het brandweerpersoneel ook veel
werk verzet is. In de jaren zestig is
er een verdieping opgezet, die dienst
deed als kantine.

per telefoon 075-6351964.
Ik ben zeer benieuwd naar uw reac
ties!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Een tijdje geleden kreeg onze
voorzitter een telefoontje van ons lid
Diet List met de vraag of hij ene
Gerrit Duinmeijer (het gaat hier niet
om de zoon van de groentenboer)
had gekend die in de oorlog in Duits
land tewerk was gesteld. Diet haar
vader correspondeerde namelijk met
een aantal Wormerveerders, die in
Duitsland zaten. Diet is in het bezit
van een aantal brieven van onder an
dere genoemde Gerrit Duinmeijer en
wil deze graag aan eventuele nabe
staanden teruggeven.
Tot op heden is het niet gelukt de
nabestaanden te vinden.
Wellicht kunt u Diet helpen? Haar te
lefoonnummer is 075-6426458.

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

Oproep Diet

- voor het bezorgen van de Nieuws
brief en Wormerveer Weleer
De werkgroep bezorgers heeft
dringend behoefte aan uitbreiding
om de bezorging van de Nieuwsbrief
en de Wormerveer Weleer binnen de
Zaanstreek te kunnen waarborgen.
Een tweetal leden heeft namelijk om
gezondheidsredenen de werkgroep
moeten verlaten. Namens het be
stuur ontvingen zij inmiddels een
bloemetje voor hun jarenlange inzet.
Wie wil deze werkgroep komen ver
sterken en maximaal zes maal per
jaar (drie Nieuwsbrieven en drie
Wormerveer Weleers) de bezorging
in een bepaalde wijk op zich nemen?
- voor de werkgroepen archief, ten
toonstellingen en onderhoud Oude
Begraafplaats West Voor nadere in
formatie kunt u e-mailen naar
voorzitter@hvwormerveer.nl of bel
len naar 06-41438982.

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

Nieuwe leden

C. Boon, J. van Baak, B. Gieger, C.
M. Bruin
ANBI, schenkingen en legaten

De Historische Vereniging
Wormerveer is een culturele
Door ruimtegebrek kon de oplossing Algemeen Nut Beogende Instelling
van het zoekplaatje in een vorige
(ANBI). Dat betekent dat het fiscaal
nieuwsbrief niet eerder bekend ge
aantrekkelijk kan zijn om de vereni
maakt worden. Alleen Henk van Veen ging eenmalig of periodiek te schen
uit Ter Aar waagde een poging en
ken. Er gelden wel enkele regels. Er
noemde de hoek Celebesstraat/
mag geen tegenprestatie tegenover
Zuideinde als oplossing. Niet goed
de gift staan. Zo kan de contributie
dus. De dag daarop ontving ik van
voor de vereniging niet worden afge
hem een e-mail met de mededeling
trokken. En met bankafschriften of
dat hij bij nader inzien dacht aan het kwitanties moet bij de belasting
oude ziekenhuis, dat aan de overkant dienst kunnen worden aangetoond
van zijn oude woonadres aan de Wil dat er daadwerkelijk een gift of
genkade lag. De witte steunberen
giften zijn gedaan. Meer informatie
brachten hem op dit idee. Als kind
hierover is te vinden op de website
speelde hij daar vaak met zijn
van de belastingdienst.
vriendjes tijdens de sloop van het
ziekenhuis. Zij vonden daar toen ou Tenslotte
de delen van een molen. Volgens de
Hebt u uw e-mailadres al doorge
grootvader van Henk werd het Sluis- geven aan het secretariaat secre
pad voordien altijd het ‘Boksepad’
taris® hvwor merveer. nl.?
genoemd naar een oude molen.
Wormerveer Weleer zoekt verEn hier volgt dan de juiste oplos
sing: het is de voormalige achteruit halen(-schrijvers)!
Ons verenigingsblad Wormerveer
gang van het eveneens voormalige
Weleer is op zoek naar mooie verha
len en daarbij natuurlijk naar verha
lenschrijvers. Zijn er binnen onze
vereniging enthousiastelingen die
wel eens een onderdeel van de
Wormerveerse geschiedenis hebben
uitgeplozen en dit op papier hebben
gezet of willen zetten? Of ben jij ge
woon geïnteresseerd in de lokale ge
Bloemensteegje tussen de huidige
schiedenis en schrijf je graag. Dan
twee Walapanden, Zaanweg 96-97.
Hebt u een mooie foto, die u als zoek zijn wij op zoek naar jou! Schroom
niet en neem contact op met de
plaatje in de nieuwsbrief wilt laten
redactie en stuur een mail naar
opnemen? Neemt u dan contact op
klaas.post ma63 @gmail.com
met secretaris@hvwormerveer.nl of
Zoekplaatje

Colofon

Redactie

Carole Post van der Linde, Atie Bouwmans,
Aly Heijltjes-Gorter.
Redactieadres: Doktersland 28,1541 NK Koog
aan de Zaan
e-mail: alyheijltjes(a)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
Website

www.hvwormerveer.nl
Bestuur

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

Dick Zwart
Aly Heijltjes-Gorter
vacant
Jan Betlem
Ger Bakker
Nico Tromp
vacant

Werkgroepcoördinatie

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 2018
€ 18,50 (of € 26,- voor een gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885

KVK Amsterdam 34180336

