
Doelstelling en activiteiten van de Vereniging 

Naam 

erfgoedorganisati

e  

Historische Vereniging Wormerveer 

Beschrijving 

organisatie  

  

• Soort organisatie  

Historische vereniging  

• Activiteitenterrein  

Jaar van oprichting: 2002  

Aantal leden: 700 

Doelstelling: Het bevorderen van de kennis over het verleden van 

Wormerveer en West-Knollendam en het onderhouden van de 

belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van 

bovengenoemde plaatsen.  

Werkgebied: Wormerveer, West-Knollendam  

Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer 

genoemd worden: 

 

Houden van tentoonstellingen: 

- 250 jaar Wessanen (2015) 

- Wandelweg en Indische Buurt (2017) 

- Willem van Leyden, i.s.m. Gemeentearchief in vitrine stadhuis 

- Hofjes, Paden, Pakhuizen en Sluizen (2019) 

- Van Pont tot Brug (West-Knollendam) 2019 

Voor overige tentoonstellingen, zie www.hvwormerveer.nl : “Affiches 

van Jaardagen en Tentoonstellingen door de jaren heen” 

 

Uitgaven van een aantal boeken en tijdschriften: 

- Wormerveer Weleer 

- Gerrit de Jong 

- Wormerveers Monumentenboek 

- De Zaanstroom, geschiedschrijving van Fa. Erve de Jong (één van  

  de cacaofabrieken van Wormerveer) 

- 3 delen Groeten uit Wormerveer 

- De Chocoladeklas (voor tentoonstelling “Dichter bij 4 mei”) 

- Wessanenspecial van Wormerveer Weleer 

- Wormerveer Zuid Special van Wormerveer Weleer 

- Groeten uit Wormerveer 4 A en 4B: Wandelweg en Indische Buurt 

- Pakhuizenboek 

Overige activiteiten: 

- Adoptie van de Oude Begraafplaats en de jaarlijkse Lichtjesavond  

  eind oktober 

- Wandelingen door Wormerveer met gids 

- Adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke 

  monumentenlijst, de terugkeer van de Wateringse Brug en de 

  herbouw van de Zaanbrug 

- Jaarlijkse open dagen en contactmiddagen 

- Bouw maquette Wormerveer / West-Knollendam, ca 1730 

http://www.hvwormerveer.nl/


- Uitgave diverse ansichtkaarten 

- Medewerking aan de projecten MAS (Maatschappelijke Stages) en  

  Erfgoedproject Tijd voor Toen (tentoonstellingen in verpleeg- en  

  zorginstellingen) 

- Medewerking aan de tentoonstelling Wormerveerse Schipperij 

- Overige activiteiten als lezingen, presentaties, kleine  

  tentoonstellingen, educatie 

 

Samenstelling medewerkersgroep (betaald/vrijwilliger)  

Alleen vrijwilligers 

Adres en plaats 

Website  

Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer,  

Bezoekadres: Zaanweg 124 achter, ingang Steijnstraat, naast no. 2 

www.hvwormerveer.nl  

Naam 

contactpersoon  

Loes van Horssen: archivaris/projectleider 

Email  loesvanhorssen@gmail.com  

Telefoonnummer  privé: 075-7715336 en 06-42046954  

email voorzitter Historische Vereniging Wormerveer: 

voorzitter@hvwormerveer.nl 

 Datum bijgewerkt: 01-02-2020 
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