Historische Vereniging Wormerveer

Nieuwsbrief- Historische Vereniging Wormerveer. jaargang 12. nummer 32 (maart 20 14)
Van de voorzitter
Een bijdrage van Dick Zwart

Van de penningmeesterlledenadministrateur
Een bijdrage van Roel Larooij

Op het moment dat ik dit stukje
schrijf, hebben we net de week van
de Historische Voordeelmarkt achter
de rug. Een week, waarin u als
HVW-lid de gelegenheid kreeg kennis te maken met ons nieuwe onderkomen op Zaanweg 124 achter.
En een week, waarin u als HVW-lid
als eerste kon profiteren van het
aanbod tweedehands(Zaanse)
boeken. Het betrof met name boeken
waarvan de HVW meerdere exemplaren bezit. Naast boeken kon u
terecht voor curiosa, (ansicht)kaarten en diverse eigen uitgaven van de
HVW. In de loop van deze week konden ook niet-leden hieruit een keuze
maken . Dank aan alle HVW medewerkers voor hun inzet, maar ook
dank aan de bezoekers die ervoor
hebben gezorgd dat de kas van de
vereniging een welkome aanvulling
heeft gekregen!
Bij deze Nieuwsbrief treft u de uitnodiging voor de Voorjaarsledenvergadering aan. Deze vergadering
vindt plaats op dinsdag 25 maart
a.s. om 20.00 uur in De Vermaning,
Zaanweg 57 in Wormerveer. Na afloop van de vergadering houdt iemand van de "Stichting Stoomschip
Jacob Langeberg in de vaart" een
presentatie over dit welbekende
schip, dat al jaren aan het Zuideinde
in Wormerveer ligt . Daarna is er gelegenheid voor een hapje, een
drankje en een praatje.
Tot ziens op 25 maart!
Het verslag van de vorige ledenvergadering kunt u tijdens de
openingstijden van het clubhuis op
dinsdag- en vrijdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur inzien. U
kunt het verslag ook bij de secretaris opvragen, zowel per e-mail
(AlyHeijltjes@hotmail.com) als telefonisch (075-6351964). De financiele stukken die op de vergadering
aan de orde komen, kunt u bij de
penningmeester opvragen, eveneens
per e-mail
(penningmeester@hvwormerveer.nl)
als telefonisch (075-6175510).

Op de komende Voorjaarsledenvergadering van 25 maart a.s.
krijgt u onder andere informatie
over het financieel jaarverslag 2013
van de HVW.
Hieronder meld ik in het kort alvast
een aantal feiten uit dit jaarverslag.
Na een verlies in 2012 van € 1.055
kunnen we het jaar 2013 afsluiten
met een winst van € 1.482
Deze winst is veroorzaakt door:
- het verkrijgen van deArie Lemsprijs van € 500 (mei 2013)
- een gift van € 250 (november
2013)
- een anonieme gift van € 500 (november 2013)
- een bijdrage van het Gerrit
Blaauwfonds van € 1.500 (december
2013)
-de netto-opbrengst van de verkoop
van de historische kalender 2014
van € 828 (najaar 2013)
Aan de uitgavenkant waren er verschillen ten opzichte van de begroting 2013 , zoals onder andere:
- een hogere huur van € 1.125 door
de verhuizing naar Zaanweg 124
achter
-de verhuiskosten van € 1.400
-de verschijning van ons periodiek
Wormerveer Weleer nr. 27 in plaats
van in december 2013 naar januari
2014 voor een totaal bedrag van
€ 1.800, (drukkosten € 1.100; opmaak € 400; porti € 300)
OPM: In oktober 2013 heeft het bestuur met de redactie van de
Wormerveer Weleer de afspraak gemaakt nr. 27 over de jaarwisseling
heen te tillen op basis van de toenmalige financiele stand van zaken
Zander de giften van november en
december jl. en met het uitkomen
van nr. 27 in december, zou de HVW
een verlies hebben geleden van
€ 2.568. De opbrengst van de kalenderverkoop was in oktober nog
niet bekend ..

Eind december ontving de HVW van
Parteon een bijdrage voor de aanschaf van de plexiglas overkapping
voor de maquette Wormerveer anno
1750. Eind januari jl. ontving de
HVW een bedrag van € 750 van DekaMarkt Wormerveer, zijnde de
tweede prijs in de actie "Wensen
komen uit" bij DekaMarkt. Beide bedragen komen ten goede aan de
aanschaf van de overkapping van de
maquette.
En tenslotte: de van 11 februari tot
en met 15 februari jl. gehouden Historische Voordeelmarkt heeft een
bedrag opgeleverd van € 918,50.
Een fantastisch resultaat! Voor herhaling vatbaar.

van de secretaris
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
HVW wint tweede prijs bij de actie
'wensen komen uit' bij DekaMarkt
Wormerveer

Vrijdag 20 december jl. namen
Margreet Koeman (initiatiefneemster voor deelname aan deze actie)
en Nora van Poelgeest (namens de
werkgroep maquette) bij DekaMarkt
Wormerveer-Zuid aan Plein '13 een
cheque ter waarde van euro 750.- in
ontvangst. Het bestuur bedankt iedereen, die door het doneren van
wensmunten in de HVW- wensput,
heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat!

van links naar rechts:
Will em Schraal- Nora van Poelgeest- Margreet
Koeman - Dick Zwart
foto aangeleverd door: Charlotte van Looi

PANORAMA ETS - ZAANBOCHT NOORD

Als de HVW in januari jl. een bijdrage van Parteon ontvangt, eveneens
voor de overkapping, komt de aanschaf onverwacht snel binnen
handbereik!
Na het opvragen en vergelijken van
diverse offertes krijgt de firma
Conijn in Wormer de opdracht tot
het maken van de overkapping.
Als alles volgens planning verloopt,
is de overkapping half maart a .s .
klaar en kan de maquette 'een reizend bestaan' binnen de Zaanstreek
-en wellicht ook daar buiten- gaan
leiden. En dat verdient deze maquette, die door de werkgroep in maar
liefst 10.000 mensuren tot stand is
gekomen.
De eerste plek waar de maquette
komt te staan, is de ontvangsthal
van het nieuwe kantoor van Parteon
aan de Marktstraat in Wormerveer.
De directeur van Parteon, Cees van
Boven, stelt deze ruimte belangeloos
voor een langere periode beschikbaar!
In de volgende Nieuwsbrief leest u
hier ongetwijfeld meer over

Op foto: Roland Conijn en Grardus Conijn (met
bril) bij het opmeten van de maten voor de
overkapping op de zolder van De Vermaning.
Rechts: Will em Schraal- Links: Jan Brusche

Open Huis
Tijdens het Open Huis op 11 en 12
februari jl. hebben veel leden het
nieuwe onderkomen van de HVW
bezocht . Het clubhuis is uitvoerig
bekeken en bewonderd.
Vanaf de verhuizing in september jl.
heeft de werkgroep archief bijna dagelijks in het clubhuis gebivakkeerd
en alle archiefstukken langzaam
maar zeker overzichtelijk gerangschikt.
Verder heeft deze werkgroep de inrichting van het clubhuis voor haar
rekening genomen.
Dat de verwerking van binnenkomende schenkingen in deze
drukke periode geen hoge prioriteit
had, moge duidelijk zijn. Inmiddels
is de werkgroep in rustiger vaarwater terecht gekomen en neemt
men de normale taken weer op zich
Historische Voordeelmarkt
De HVW-leden hebben op 11 en 12
februari , als eerste kunnen profiteren van het aanbod op de Voordeelmarkt . Vanaf donderdag 13 tot en
met zaterdag 15 februari jl. waren
ook niet-leden van harte welkom.
Door in diverse Zaanse dag- en
weekbladen de aandacht op deze
Voordeelmarkt te vestigen, hebben
veel Zaankanters ons clubhuis opgezocht. De (Zaanse) boeken, curiosa,
(ansicht)kaarten en eigen publicaties vonden gretig aftrek.

Het mes snijdt hiermee aan twee
kanten: de HVW is grotendeels van
haar (dubbele) voorraad boeken af
en de verkoop hiervan heeft de
HVW-kas gespekt.
Alle vrijwilligers die zich deze week
hebben ingezet: nogmaals HARTELIJK BEDANKT!
Panorama-ets van Geert van den
Hout-Snijders
(zie afbeeldingen hierboven)

In samenwerking met de Zaanse
kunstenaar Geert van den HoutSnijders kan de HVW u een bijzonder aanbod doen. U kunt namelijk in
het bezit komen van twee aparte,
aansluitende, etsen van Zaanbocht
Noord en Zuid.
Geert van den Hout-Snijders heeft
deze etsen in 1991 gemaakt ter
hoogte van Hotel Huis te Zaanen,
Zaanweg 93 en brengt deze nu in
een beperkte oplage uit. De lijnetsen
zijn gegraveerd in koper en gebeten
in het zuur ijzerchloride.
afmeting van beide etsen 12,5 x 35 em
afmeting van beide etsen aansluitend ingelijst ca. 42 x 105 em

Een ingelijste panorama-ets (verschillende lijsten zijn mogelijk) kost
€ 295; een niet ingelijste ets € 150.
Betaling geschiedt contant, bij aflevering.
Een voorbeeld van deze panoramaets (echte ets) kunt u in het archief/clubhuis bezichtigen tijdens de
openingstijden op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00
uur. Het clubhuis bereikt u via de
Steijnstraat, naast huisnummer 2. U
kunt ook een afspraak maken met
Dick Zwart (tel. 075-6282468) of per
e-mail (zwar0918@planet.nl) om op
een ander tijdstip langs te komen.

PANORAMA ETS - ZAANBOCHT ZUID

Bij interesse kunt u meteen reserveren.
De in ons clubhuis staande
schildersezel van Gerrit de Jong is
overigens een schenking van Geert
van den Hout-Snijders. Geert is een
fervent bewonderaar van Gerrit de
J ong, bij wie hij het vak van etser
heeft geleerd.
Braderieen

De HVW neemt ook dit jaar weer
deel aan de Zaanbocht-braderieen.
Deze vinden plaats op zaterdag 7
juni en zaterdag 6 september a.s.
Het ligt in de bedoeling op beide
braderieen met een nieuw verkoopartikel te komen.
We houden u op de hoogte.

Een kijkje in de keuken van de
werkgroep archief
Een bijdrage van Loes van Horssen,
archivaris
De werkgroep archief is een zeer actieve werkgroep, die binnen de HVW
een belangrijke taak vervult. Men
komt wekelijks op de dinsdag- en
vrijdagmiddag bij elkaar in het archief/clubhuis. Het overgrote deel
van de werkzaamheden bestaat uit
het archiveren van spullen, die de
HVW aangeboden krijgt (zie
voorbeeld). Maar de werkgroep doet
meer. Men verricht veel onderzoek

om de uit het hele land aan de HVW
sterk uiteenlopende gestelde vragen
te kunnen beantwoorden: hebt u informatie over nepvliegveldjes in de
Zaanstreek tijdens de 2e Wereld
Oorlog; hebt u informatie en wellicht foto's van de watersnoodramp
in 1916; kunt u mij helpen aan een
plaatje uit het Cactus-Album van NV
Fette's Cacaofabrieken Wormerveer
NV etc. etc?
Ook ontvangt de werkgroep veel
verzoeken om foto's uit het HVW-archief. Deze worden voor allerlei
doeleinden gebruikt . Bijvoorbeeld
voor boekillustraties. Een recent
voorbeeld hiervan is het verzoek
van Erik Schaap, die een foto van
Toffie Hofland (Hofland Jr.) in zijn
nieuwe boek 'Korte Metten' De
Zaanse liquidaties (1940-1945) wil
opnemen. Vrijwel tegelijkertijd
kreeg de werkgroep via Margaret
Tromp een brief (zie beneden) in
handen over een Zaanse liquidatie.
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Deze kan Erik ook voor zijn boek
gebruiken. Het boek is vanaf eind
maart a.s. verkrijgbaar. Het is fijn
op deze manier een bijdrage te leve-

De tekst van de brief:
In verband met het neerschieten hedenmorgen
van den Opperluitenant van Politie Bouwens te
Wormerveer worden gezocht Brouwer sr,
wonende Zaanweg 110 Wormerveer, Brouwer jr.
wonende Zaanweg 110 Wormerveer, Hofland jr,
wonende Wormerveer. In afwachting van de aanhouding van genoemde personen zijn te
Wormerveer 20 gijzelaars gearresteerd. Vijf dezer
gijzelaars zullen worden terechtgesteld, indien
genoemde verdachten zich niet meld en of
worden aangehouden voor Zondagmorgen. Zo
zich dan binnen 24 uur nag geen der verdachten
gemeld heeft zullen opnieuw 5 gijzelaars terechtgeste/d worden, enz, enz. Men wordt verzocht
hiervan zoveel mogelijk bekendheid te geven.
Zaandam, 7 Oct. 1944De lnspecteur stadsrecherche 1ste klasse, wnd,
korps commandant

THJansen

ren aan de geschiedenis van de
Zaanstreek! Is uw interesse in de
werkzaamheden van deze werkgroep gewekt en heeft u vrije tijd
over (een zeldzame combinatie tegenwoordig) neemt u dan contact op
met Loes van Horssen, e-mailadres:
loesvanhorssen@gmail.com
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u
een kijkje in de keuken van de
werkgroep distributie.

De werkgroep Heden en Verleden uit West-Knollendam stelt
zich aan u voor
Heden en Verleden is ooit als club
begonnen in het 'Ons Huis' in WestKnollendam met enthousiaste mensen, die de geschiedenis van ons
dorp vast wilden leggen. Begin dit
jaar is er helaas een eind gekomen
aan het bestaan van het 'Ons Huis' .
Er was niet genoeg animo voor de
clubs en dan houdt het op voor een
organisatie van 74 jaar oud. Ook de

huisvesting deed de vereniging bijna de das om; er zijn nog wel enkele
clubs actief in dorpshuis De Noorddam. Het archiefvan de Heden en
Verleden club is kortgeleden verhuisd naar het pand van de Historische Vereniging Wormerveer. Op dit
moment zijn er twee vrijwilligers actief voor de club.
Hebt u interesse in het meewerken
aan en het opzoeken en uitpluizen
van materiaal van ons dorp, dan
bent u van harte uitgenodigd.
Hans en Marianne Metselaar

Mijn Favoriete foto
maart 2014

Sluispad en Oversluispad omstreeks 1920/1930

Herhaalde oproep secretariaat
Het secretariaat beschikt inmiddels
over een groot aantal e-mailadressen van HVW-leden.
Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven?
Ik (alyheijltjes@hotmail.com) houd
me aanbevolen

zullen zo'n veertig schepen aan de
Zaanbocht/Noordeinde aanmeren.
Het ligt in de bedoeling in samenwerking met de Knapzak een kleine
expositie over de scheepvaart in te
richten. Wellicht dat ook nog andere
activiteiten worden georganiseerd.
Wij zullen u op een later tijdstip nader informeren via onze website,
naar uw e-mail adres, in de
plaatselijke dag- en weekbladen, en,
indien mogelijk, in de Nieuwsbrief.

15 april- bijeenkomst werkgroepen
(De uitnodiging hiervoor ontvangen
de leden van de diverse werkgroepen eind maart)
24 + 25 mei (onder voorbehoud)jaardagen + tentoonstelling*
18 mei- historische wandeling
Wormerveer Zuid
1 juni- historische wandeling
Wormerveer Noord.
7 juni - braderie Zaanbocht
???? juni - tentoonstelling in de
Knapzak over antieke schepen**
6 sept.- braderie Zaanbocht
13 sept- Monumentendag, rondleidingen op de Oude Begraafplaats
12 okt. - historische wandeling
Wormerveer Zuid
19 okt. - historische wandeling
Wormerveer Noord
24 okt.- lichtjesavond Oude Begraafplaats
Noteert u deze data alvast in uw
agenda.

Colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer pe
jaar (maart/april, september en december)
voor /eden en begunstigers van de Historische Vereniging Wormerveer.
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Verenigingssecretariaat

LETOP
De openingstijden van het clubhuis
zijn gewijzigd in verband met het
feit dat Luyt Beddenadvies op de
maandag is gesloten. De nieuwe
openingstijden zijn dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur tot
16.00 uur.
Loopt u gerust eens binnen om een
kijkje te nemen, een boekje te lezen
of gewoon om een praatje te maken.
U bent van harte welkom!

Tenslotte
Heeft u vragen over of suggesties
voor de inhoud van de Nieuwsbrief,
laat het aan het secretariaat weten!

Geplande activiteiten 2014
25 maart - Voorjaarsledenvergadering
(zie bijgevoegde uitnodiging)
Na afloop van deze vergadering volgt
een presentatie door iemand van de
"Stichting Stoomschip Jacob Langeberg
in de vaart" over dit a/ jaren aan het
Zuideinde liggende stoomschip.
Aansluitend hierop een hapje en een
drankje.

* Helaas kan de eerder aangekondigde tentoonstelling over de
brandweer in Wormerveer door omstandigheden geen doorgang vinden . In plaats hiervan organiseert
de HVW een tentoonstelling met gedichten over en foto's van ons mooie
Wormerveer, met speciale aandacht
voor de dichter Herman Gorter, geboren in Wormerveer in 1864, van
wie dit jaar 125 jaar geleden het gedicht 'De Mei' verscheen.
Daarnaast presenteert de werkgroep Heden en Verleden uit WestKnollendam zich met een fotoreportage over oliefabriek De Vrede.
Genoemde werkgroep heeft sinds
kort haar archief op Zaanweg 124
ondergebracht en stelt zich in deze
Nieuwsbrief aan u voor (zie vorige
blz.) De tentoonstelling vindt plaats
in De Vermaning en is beide dagen
geopend van 10.00 uur tot 16.00
uur. - Entree € 1.
** Dit jaar vindt de reiinie van deze
schepen eind juni a.s . in Den Helder
plaats.
In de dagen hieraan voorafgaand

p/a Zaanweg 124, 1521 DS Wormerveer,

tel. 075- 6351964,
e-mail: secretaris@hvwormerveer.nl

Website
www.hvwormerveer.nl

Bestuur
voorzitter

Dick Zwart

secretaris

Aly Heijltjes
Roe/ Larooij
Loes van Horssen
Nora van Poelgeest
vacant
vacant

penningmeester
archivaris
algemeen
algemeen
algemeen

Werkgroepcoordinatie
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl

Kantoor/Archief
p/a Zaanweg 124 achter- 1521 DS

Wormerveer
lngang aan de Steijnstraat- naast nr. 2
Open op dinsdag- en vrijdagmiddag van

13.30- 16.00 uur

Contributie 2014
€ 17,50 (of € 25,- voor een gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek NL88 RABO
0394910885
KVK Amsterdam 34180336

