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Van de voorzitter 
Een bijdrage van Dick Zwart 

Soms worden zaken zo gewoon, dat 
je het bijzondere er niet meer van 
ziet. Een voorbeeld daarvan is de 
Zaanbocht waarover Piet Kl.eij, 
stadsarcheoloog van Zaanstad, ooit 
heeft gezegd: nergens in Nederland 
ligt zo'n fraaie 19e eeuwse binnen
haven. Langs de brede bocht in de 
Zaan staan rustieke groene Zaanse 
woonhuizen, stenen pakhuizen, 
prachtige fabrikantenvilla's en 
mooie oude winkelpanden. Daartus
sen de Doopsgezinde Vermaning, 
het Wilhelminapark en niet te verge
ten het cafe van Jasper Sman. 
Achter de huizen rijst de markante 
Pette-toren op, terwijl in het zuiden 

de Adelaar 
te zien is. 
Aande 
over kant 
ligt de in
drukwek
ken de 

Zaanwand. Elke keer als ik op de 
Zaanweg loop, verbaast het mij dat 
veel mensen dit een gewone straat 
vinden. 

Ook niet gewoon is de inmiddels 
leegstaande brandweerkazerne aan 
de Wandelweg. Misschien vinden de 
meeste voorbijgangers het niet een 
al te fraai gebouw door de in de af
gelopen jaren gepleegde ver
anderingen. Totdat je er op wordt 
gewezen, dat het toch wel een 
bijzonder gebouw is. Het was ons 
lid, architect Jan Klomp, die mij at
tent maakte op de oorspronkelijke 
monumentale opzet. Hij heeft hier
over een positief artikel geschreven 
met een aantal aanbevelingen en dit 
artikel is door de HVW naar de eige
naar van het gebouw Stadsherstel 
Zaanstreek NV en de Beleids
adviseur Monumenten van de 
gemeente Zaanstad gestuurd. 
We hopen nog dit jaar met alle par
tijen om de tafel te gaan zitten om te 
bezien hoe het pand, rekening 
houdend met de monumentale waar
de, kan worden behouden. 

Van de penningmeester/leden
administrateur 
Een bijdrage van Roel Larooij 

We zijn ruim halverwege het jaar 
2014 zodat ik u een tussentijds 
financieel bericht kan sturen. 
Het jaar 2013 werd afgesloten met 
een winst van € 1482,- mede door 
een gift van het Gerrit Blauwfonds 
in november van € 1500,-. 

Enkele opvallende zaken dit jaar: 
1. Voor het eerst krijgen we geen 
subsidie meer van de Gemeente 
Zaanstad (afgelopen jaren een be
drag van € 1027,-, gevolg van ande
re regelgeving en subsidievoor
waarden 
2. In januari ontvingen wij de bij
drage van de Dekamarkt van de ac
tie "Wensen komen uit" van € 750,-. 
3. In de vorige nieuwsbrief heb ik u 
al gemeld dat de Historische 
Voordeelmarkt in februari een 
opbrengst had van € 918,-
4. In april ontvingen wij een gift 
van het Ouderen- en Wezenfonds 
d'Acht Staten van € 2000,-, waar
voor het bestuur het fonds zeer 
erkentelijk is. 
5. Een drietal donaties van !eden 
mochten wij ontvangen ten bedrage 
van € 1850,- (100,250 en 1500), 
waarvoor het bestuur naar deze !e
den zijn grote waardering uit
spreekt. 
6. Veel jaren heeft de post bestem
mingsreserve MAS-project op de be
grating gestaan, maar waarover het 
bestuur onlangs het besluit heeft 
genomen het bedrag van € 1770,
voor andere doeleinden te gaan ge
bruiken. 
7. De verkoop op de voorjaars
braderie en de green & countryfair 
in het Wilhelminapark in juni heeft 
een netto bedrag van € 515,- opge
bracht (mede te danken aan de ver
koop van de sets historische kaarten 
die de HVW heeft uitgebracht), 
terwijl onze voorzitter bij zijn rond
leidingen tot nu toe € 75,- wist te 
verdienen. 
8. Buiten de reguliere uitgaven zijn 
dit jaar nog geen bijzondere uitga-

ven opgetreden of te verwachten. 

Een voorlopige prognose: 
1. Ik schat dat we voor de rest van 
het jaar nog een bedrag van € 8500,
kwijt zijn aan de uitgavenkant en 
aan de inkomstenkant een bedrag 
van € 900,- tegemoet kunnen zien. 
2. Hetgeen aan het eind van het jaar 
zou resulteren in een winst van 
€ 2935,-. 
3. Zonder de anonieme giften van 
een drietalleden zou dit bedrag 
€ 1850,- lager zijn, t.w. € 1085,-. 
Dan zou de winst over 2014 lager 
zijn dan in 2013. Metals conclusie 
dat wij dankzij prachtige bijdragen 
de Historische Vereniging 
Wormerveer draaiende kunnen 
houden, maar dat het zaak blijft om 
ook op de kleintjes te !etten. 

Helaas: 
Wel moet ik u melden dat een vijf
tigtalleden tot nu toe de contributie 
niet heeft voldaan en waarvoor een 
tweede betalingsherinnering nodig 
is om de inkomsten op een hoger 
plan te tillen. 
Vanaf juni hebben deze !eden ons 
periodiek Wormerveer Weleer nr. 28 
niet meer ontvangen evenals deze 
nieuwsbrief. Deze !eden moeten zich 
wel realiseren dat meerdere kosten 
zijn en worden gemaakt, die zonder 
contributiebetaling niet worden te
rugverdiend. 

Ledenbestand: 
In dit jaar hebben 9 !eden opgezegd, 
zijn 8 !eden overleden, is 1 lid ver
huisd, maar geen lid meer en mocht 
de HVW 10 nieuwe !eden verwel
komen. Dit brengt het aantalleden 
nu op 848 (inclusief de 50 !eden die 
de contributie nog moeten voldoen). 

K.ortom een goed resultaat, maar 
wel nodig om de plannen die de ver
eniging heeft voor volgend jaar 
( daarover later meer in de volgende 
nieuwsbrief) te kunnen bekostigen. 



van de secretaris 
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter 

Overkapping maquette 
Wormerveer anno 1750 een 
feit! 
In maart jl. verrichtte Cees van Bo
ven, directeur van Parteon, in aan
wezigheid van de bijna voltallige 
werkgroep maquette en een be
stuursdelegatie, de officiEHe onthul
ling van de overkapping in de 
ontvangsthal van het nieuwe hoofd
kantoor van Parteon aan de 
Marktstraat. De maquette is tijdens 
kantooruren gratis te bezichtigen. 
Hiermee heeft de HVW een mooie 
start gemaakt met het 'reizend be
staan' van de maquette door de 
Zaanstreek! Met dank 
aan de firma Conijn in r 
Wk orll_ler, tdie de over- 'It Q,~J~. ~ 

appmg egen een 
vriendenprijs heeft geleverd. 

Op de foto van links naar rechts: 
Jan Harrevelt, Cees van Boven (di
recteur Parteon), Jannie Komen, 
Willem Schraal, Dick Zwart (voorzit
ter HVW), Jan Brusche, daarachter 
Mary Petra, Willemien Gorter, Hero 
Wijker, Nora van Poelgeest en 
Margreet Koeman (initiatiefneem
ster van de actie Wensen komen uit' 
bij DekaMarkt Wormerveer. 

HVW-Iid in programma Man 
Bijt Hond van f9 maart jl. 
Het HVW-lid mevrouw J. Bruijn was 
te zien in het NCRV-programma 
Man Bijt Hond. Mevrouw Bruijn 

woont in het zogeheten 'Dames 
Bruijnhuis' aan Noordeinde 66 in 
Wormerveer. Toen de crew van Man 
Bijt Hond daar voorbij kwam, nam 
men even een kijkje in de opvallen
de waning. Het leverde een mooi 
programma op. 

Voorjaarsledenvergadering op 
25 maart jl. 
Ruim veertig HVW-leden hebben 
deze vergadering bijgewoond. De 
hoofdmoot van de vergadering be
stand uit het bespreken van de 
financiele situatie van de HVw. De 
penningmeester heeft hieraan in 
zijn bijdrage in deze Nieuwsbrief al 
uitgebreid aandacht besteed. 

Na de pauze hielden Boudewijn 
Tjeertes en Jos Blokker van 
'Stichting Jacob Langeberg in de 
vaart' een presentatie over de 
stoomsleepboot Jacob Langeberg. 
Een varend erfgoed en een bekend 
verschijnsel aan het Zuideinde. De 
leden kregen via een Power Point 
Presentatie onder andere een mooi 
beeld van de geschiedenis van het 
schip en de machinekamer. De laat
ste heeft in de film Soldaat van 
Oranje nog als decor gediend. Men 
wil door fondsenwerving de boot 
weer aan het varen krijgen. 
NB: Het bestuur van de 'Stichting 
tot behoud van het stoomschip' en 
eigenaar van de Jacob Langeberg 
heeft helaas inmiddels moeten be
sluiten de samenwerking met de 
'Stichting stoomschip Jacob Lange
berg in de vaart' te beeindigen. Men 
heeft, gelet op de economische si
tuatie, er geen vertrouwen in dat 
bedrijven en particulieren bereid 
zullen zijn meer sponsorgeld ter be
schikking te stellen. 

Historische Kalender 2014 
De door de HVW uitgegeven histori
sche kalender heeft zijn weg ook 
naar het buitenland gevonden. Via 
familie, vrienden en bekenden 
hebben diverse oud-Wormerveer
ders, die naar het buitenland zijn 
verhuisd, een exemplaar ontvangen. 

In Canada, Suriname en Duitsland 
hangt in ieder geval de kalender aan 
de muur. 

Bijeenkomst werkgroepleden 
op 15 april jl. 
De opkomst bij deze vergadering 
was groot. Bijna alle werkgroep
leden waren aanwezig, maakten 
kennis met elkaar en wisselden in
formatie uit. 
Jan de Rooij kwam met het voorstel 
bij bewoners van nieuwbouw in 
Wormerveer gratis een Wormerveer 
Weleer te bezorgen, vergezeld van 
een ledenwervingsbrief. Op deze 
manier kan de HVW wellicht nieuwe 
leden krijgen. Het bestuur heeft dit 
voorstel overgenomen en inmiddels 
bij bewoners van het Rietvelden
complex in praktijk gebracht. Het 
wachten is nu op de aanmeldingen! 

Plannen brandweerkazerne 
Wormerveer 
De voorzitter heeft het al even aan
gestipt in zijn bijdrage. 
Stadsherstel Zaanstreek NV ( een 
samenwerking van Stadsherstel 
Amsterdam en Parteon) heeft inte
resse getoond in en plannen voor de 
oude kazerne op het voormalige 
Gasfabriekterrein in Wormerveer. 
Men wil een combinatie van horeca 
op de begane grond en wonen op de 
verdieping. De woningen zijn 
noodzakelijk voor de algehele 
exploitatie. 
De HVW heeft naar aanleiding van 
deze plannen op 4 juni jl. een brief 
met aanbevelingen ten aanzien van 
deze plannen gestuurd aan Stads
herstel Amsterdam/Zaanstreek. Ver
der heeft de HVW laten weten graag 
bereid te zijn haar kennis van de 
kazerne (en directe omgeving) in te 
brengen in de verdere planontwik
keling van het hergebruik van de 
oude kazerne. 
Wordt vervolgd. 

Nieuws van de Afdeling Monu
mentenzorg Zaanstad 
De HVW is benaderd door de afde
ling Monumentenzorg van de 
gemeente Zaanstad met de vraag te 
komen tot een vorm van samenwer
king met de Erfgoedvereniging bin
nen Zaanstad. 
De gemeente willeden van dergelij
ke verenigingen laten fungeren als 
de ogen en oren van de afdeling Mo
numentenzorg: leden kunnen im
mers veel sneller zaken, zoals een 
verbouwing van een monument of 
een sloop van beschermde panden, 
signaleren. De HVW staat achter het 
idee, maar heeft duidelijk gesteld 
dat het niet zo moet zijn dat de le-



den een soort onbetaalde mede
werkers van genoemde afdeling 
worden. 
Wordt vervolgd. 

Historische wandelingen in 
Wormerveer met Dick Zwart 
Op 18 mei liepen onverwacht ver
slaggevers van Zaanradio mee met 
de historische wandeling door 
Wormerveer-Zuid. Woensdag 21 mei 
jl. vond de uitzending hiervan 
plaats. Een goede PR voor onze ver
eniging! 
Zondag 1 juni liep Dick Zwart met 
een groot aantal wandelaars door 
Wormerveer-Noord. 
In totaal namen vijfendertig mensen 
deel aan de HVW-wandelingen. 

Jaardagen 2014 op zaterdag 24 
en zondag 25 mei 
Ditmaal bezochten naast de glado
ren veel West-knollendammers de 
Vermaning en genoten van de ten
toonstelling over Oliefabriek De Vre
de. Deze bezoekers herkenden 
diverse personen op de tentoon ge
stelde foto's. De werkgroep archief 
noteerde graag de namen. 
Ook de Power Point Presentatie over 
Oliefabriek De Vrede (met dank aan 
Han Muijzert) trok veel belangstel
ling. Tijdens een kopje koffie, thee 
of een glaasje wijn haalde men her
inneringen op. 
De werkgroep heden en verleden 
heeft zich met de tentoonstelling 
over Oliefabriek De Vrede op een 
uitstekende manier gepresenteerd. 
Verder stond de tentoonstelling in 
het teken van de Wormerveerse 
dichter Herman Gorter en zijn ge
dicht 'De Mei', terwijl daarnaast een 
aantal verzamelde oude gedichten 
over ons dorp - voorzien van bijbe
horende historische foto's - werden 
tentoon gesteld. Een afwisselende 
tentoonstelling, met voor elk wat 
wils. 
Het bestuur bedankt alle vrijwilli
gers voor hun inzet en hulp op beide 
jaardagen. 
En niet in de laatste plaats is een 
dankwoord verschuldigd aan Cees 
Hoffs. Hij nam de inrichting van de 
tentoonstelling voor zijn rekening. 
Het wordt steeds moeilijker vrijwilli
gers te vinden, die zich voor de ten
toonstellingen van de HVW 
willen/kunnen inzetten. Het bestuur 
signaleert dit probleem al geruime 
tijd, maar heeft hier helaas nog 
geen oplossing voor kunnen vinden. 
Het zou jammer zijn dat door ge
brek aan menskracht geen tentoon
stellingen meer gehouden kunnen 
worden. 

Winter 

HVW 

Historische 

kaarten 

€3,50 
per set 

Deelname HVW aan de voorjaars
braderie in Wormerveer op zaterdag 
7juni2014 
De HVW heeft tijdens de voorjaars
braderie haar nieuwe set historische 
ansichtkaarten gepresenteerd. De 
kaarten zijn goed verkocht. Tijdens 
de Najaarsbraderie op 6 september 
aanstaande brengt de HVW weer 
een set historische ansichtkaarten 
uit, ditmaal met wintertaferelen. 
De prijs per set van vijf (dubbele) 
ansichtkaarten bedraagt € 3,50. 
Daarnaast trok de HVW veel belang
stelling van liefhebbers voor de 
tweedehands (Zaanse) historische 
boeken. Het betreft hier dubbele 
exemplaren uit het eigen archief. Op 
de Najaarsbraderie komt de HVW 
weer met een groot aanbod van 
dergelijke boeken .. 

Deelname HVW aan de Green 
& .Country Fair in het Wilhel
mmapark op 22 juni 2014 
Naast de voorjaarsbraderie heeft de 
HVW een kraam gehuurd bij de 
Green & Country Fair in het Wilhel
minapark en ondersteunde hiermee 
het onderhoud aan het Wilhelmina
park. 
Ook hier had de HVW over belang
stelling niet te klagen. 

Werkgroepen binnen de HVW 
Het bestuur wil graag de werkgroe
pen binnen de vereniging onder de 
aandacht brengen. 
En waar kan dit beter gebeuren dan 
in de Nieuwsbrief? 

Wellicht dat uw interesse wordt ge
wekt en u zich voor een van deze 
werkgroepen wilt aanmelden. 
De werkgroepen Genealogie, Oude 
Begraafplaats, ICT en Archief 
hebben zich al in de Nieuwsbrief ge
presenteerd. De oproep voor de 
werkgroep IT heeft geresulteerd in 
een nieuw lid voor genoemde werk
groep, Mart Huitema. Ook Nel Kuij
per verricht inmiddels IT werkzaam
heden: zij houdt zich bezig met het 
registreren van de boekencollectie. 
Mart en Nel, hartelijk welkom bij 
deze werkgroep! 

Ditmaal is het de beurt aan de werk
groep distributie om zich aan u voor 
te stellen 

Een kijkje in de keuken van de 
werkgroep distributie 
een bijdrage van Dik Kuijper 

Voordat de Nieuwsbrief of 
Wormerveer Weleer bij u door de 
brievenbus glijdt, hebben diverse 
vrijwilligers aardig wat tijdrovende 
werkzaamheden hiervoor verricht. 
Een en ander begint als de penning
meester, die het adressenbestand 
beheert, mij belt en vertelt op welke 
datum drukkerij Huig Haverlag de 
exemplaren op Zaanweg 124 af
levert. Tegen die tijd ontvang ik van 
hem ook de adresstickers. Uit zo'n 
870 stickers sorteer ik vervolgens 
de post en de bezorgwijken. Con
tractueel moeten namelijk 250 stuks 
van de Nieuwsbrief-Wormerveer 
Weleer per post verzonden worden. 
Onder dat aantal geldt namelijk het 
normale posttarief. Zo woog de vori
ge Nieuwsbrief 56 gram. De norma
le prijs hiervoor is € 1,92; de 
contractprijs € 0,602. Tel uit je 
winst! 
Het aantal exemplaren, dat sowieso 
per post gaat, bedraagt ca.145. Uit 
de overige adressen en bezorgwij
ken vul ik dit aantal aan tot de ver
eiste 250 exemplaren. 
Als dat gebeurd is, schakel ik de 
raapploeg in (zo'n vijf mensen) en 
stellen we een dag vast voor het ra
pen van de te verzenden stukken. 
Vaak betreft het meerdere stukken 
die men in de per wijk gestickerde' 
enveloppen moet doen. 
Twee dagen voor de raapdatum 
neem ik contact op met de ongeveer 
tien bezorgers met het verzoek op 
de middag van de raapdag hun be
zorgwijk op te halen. 
Als een bezorger om welke reden 
dan ook uitvalt, moet er een ver
vanger komen. Als dat niet lukt, 
moet de postbestelling worden 
herzien. Het aantal van 250 stuks is 



namelijk behoorlijk 'heilig'. 
Tenslotte gaat de postbestelling, 
met het formulier met daarop ver
meld het precieze aantal stukken, 
naar het postkantoor.Al met al gaan 
hier heel wat uurtjes in zitten. 
Tenslotte spreek ik mijn waardering 
uit over de inzet van zowel de 
raapploegleden als de bezorgers. Zij 
maken het mogelijk dat u regelma
tig kunt genieten van de Nieuws
brief en ons magazine Wormerveer 
Weleer! 

Historische schepen in 
Wormerveer 

De Zaanbocht bood van 26 tot 30 
juli jl. een nostalgische aanblik: on
derweg naar een reunie van histori
sche schepen in Den Helder, 
meerden zo'n veertig schippers hun 
boten langs het Noordeinde aan. 
Voor de schippers organiseerde men 
een aantal activiteiten, waaraan ook 
de HVW een steentje bijdroeg. Zo 
was er een kleine expositie over de 
Wormerveerse schipperij in De 
Knapzak, met Letty Swart als stu-

wende kracht. Deze tentoonstelling 
was overigens ook voor publiek 
open gesteld. Daarnaast konden de 
schippers een historische wandeling 

door Wormerveer maken. Ook was 
de HVW betrokken bij de organisa
tie van een historische puzzelvaar
tocht op de Zaan. 

Beeldje bij_de Theo Thijssen
school in West-knollendam 
Wie kent de oorsprong van dit 
mooie beeldje? Ret staat momenteel 
bij de Theo Thijssenschool in West
knollendam, maar schijnt ook bij 
een school in Wormerveer te hebben 
gestaan. En weet iemand misschien 
ook wie de maker ervan is? Ret se
cretariaat ziet uw reacties met be
langstelling tegemoet! 

Activiteiten 
6 september Najaarsbraderie 

13 september rondleiding over de 
oude begraafplaats om 13.30 uur 
13 september rondieiding over de 
oude begraafplaats om 15.30 uur 
(Dit in het kader van Monumenten
weekend). 
12 oktober historische wandeling 
door Wormerveer-Zuid 
19 oktober historische wandeling 
door Wormerveer-Noord 
24 oktober Lichtjesavond 
28 oktober Najaarsledenverga
dering 
Noteert u deze data alvast in uw 
agenda? 

Tens lotte 
Loopt u gerust eens ons nieuwe 
clubhuis binnen om een kijkje te 
nemen, een boekje te lezen of iets op 
te zoeken in het archief. 
U bent elke dinsdag- en vrijdag
middag van 13.30 uur tot 16.00 uur 
van harte welkom. 
De koffie/thee staat klaar! 
U bereikt het clubhuis via de Steijn
straat, naast huisnummer 2 
(achterkant van Luyt Beddenadvies) 

Hebt u uw e-mailadres al aan het se
cretariaat opgegeven, zodat u een 
volgende keer ook tijdig op de hoog
te bent van het laatste nieuws over 
de HVW, zoals de radiorapportage 
over de historische wandeling door 
Wormerveer en de uitzending over 
mevrouw Bruijn in Man Bijt Hond? 
Heeft u vragen over of suggesties 
voor de inhoud van de Nieuwsbrief, 
laat het aan het secretariaat weten! 

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

Carole Post van der Linde, A tie Bouwmans, 
Aly Heijltjes. 
Redactieadres: Doktersland 28, 1541 NK 
Koog aan de Zaan 
e-mail: a/yheij/tjes@hotmail.com 

HuigHaverlag Printing, Wormerveer 

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 
archivaris 
algemeen 
algemeen 
algemeen 

Dick Zwart 
Aly Heijltjes 
Roe/ Larooij 
Loes van Horssen 
Nora van Poe/geest 
vacant 
vacant 

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 gezinslidmaat
schap) per jaar. 
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar. 
Rabobank Zaanstreek: 
NL88 RABO 0394910885 
KVK Amsterdam 34180336 


