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Van de voorzitter, 
een bijdrage van Dick Zwart 

Elders in deze Nieuwsbrief staat een 
dringende oproep van onze secre
taris aan de leden zich te melden 
voor een plaats in het bestuur van de 
HVW. Eind dit jaar treedt Loes van 
Horssen na 13 jaren trouwe dienst 
conform de Statuten af. In maart 
2016 verloopt de zittingsperiode van 
Nora van Poelgeest. Nora heeft te 
kennen gegeven zich niet herkies
baar te stellen. Als beide vacatures 
niet worden vervuld, bestaat het be
stuur uit slechts drie personen. Be
paald geen ideale situatie. 

De HVW ontvangt vragen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. 
Zo krijgt men regelmatig een vraag 
voorgelegd over het al of niet be
staan van graven op de Oude Be
graafplaats aan de Marktstraat. 
Degene die hier vrijwel altijd een 
duidelijk antwoord op kan geven, is 
René Bont, lid van onze vereniging. 

In maart jongstleden ontving de 
HVW een e-mail van een mevrouw, 
die meldde bij het opruimen van de 
zolder een oude bijbel te hebben 
gevonden. Deze bijbel was ter ge
legenheid van een huwelijk in 1865 
aan een bruidspaar uitgereikt. Om
dat de mevrouw geen familie is van 
het in de bijbel genoemde bruids
paar, wilde zij deze graag aan 
mogelijk nog levende nabestaanden 
overhandigen. Ondanks diverse na
speuringen lukte dit haar niet, totdat 
zij via de site van het gemeentear
chief van Zaanstad bij de HVW 
terecht kwam. Tot haar en ook ons 
grote plezier konden wij haar in con
tact brengen met een nabestaande 
van genoemd bruidspaar. Inmiddels 
heeft deze mevrouw de bijbel aan de 
familie overhandigd. 

Op 19 december 2012 trad onze 
voorzitter Tom Tulleken af. Ook leg
de hij zijn functie als voorzitter bij de 
Stichting Wormerveerse Vermaning 
(SWV) neer. Het bestuur van de HVW 
heeft laatstgenoemde functie vanuit 
de HVW niet meer ingevuld. Onlangs 
is een en ander formeel bekrachtigd. 

Tenslotte een vraag aan u: op de 
hoek Marktstraat-Steijnstraat, ter 
hoogte van huisnummer negen, staat 
in het trottoir een stuk spoorrails . 
Deze staat er, ondanks diverse herbe
stratingen, al ruim zeventig jaar. Nu 
zou je kunnen zeggen dat de rails er 
staat om de voortuin te beschermen 
tegen het autoverkeer. Maar zeventig 
jaar geleden... daar zet ik mijn 
vraagtekens bij! 
Wie weet waarom deze rails daar in 
het trottoir is geplaatst, kan mij bel
len 06-41438982. Ik wacht uw reac
ties met spanning af en hoop in de 
volgende Nieuwsbrief het antwoord 
op deze vraag te kunnen geven. 

Van de penningmeester, 
een bijdrage van RoeI Larooij 

Financiële stand van zaken 
De inkomsten 
De boekenmarkt in februari heeft 
€ 484 opge}everd. De gezamenlijke 
opbrengst van de gehouden braderie 
van 6 juni, de Zaanse Erfgoedmarkt 
van 13 juni en de Green & Country 
Fair in het Wilhelminapark van 21 
juni jongstleden bedraagt € 1.178. 
Minus € 95 kosten kraamhuur, geeft 
dit een netto-opbrengst van € 1.083. 
Ook hebben we van een anonieme 
schenker een bedrag van € 1.500 
ontvangen, waarvoor het bestuur 
deze persoon zeer dankbaar is. 
Zoals u weet, heeft de HVW dit jaar 
een setje van vijf historische ansicht
kaarten met als thema 'De Zaan als 
levensader' gepresenteerd. De ver

koop hiervan was een groot succes. 
In de begroting voor 2015 heb ik een 
bedrag opgenomen van € 15.000 
voor de te ontvangen contributie. 
Het ingekomen bedrag is nu 
€ 14.679. Doordat een aantal leden 

pas in april heeft betaald, wat extra 
kosten met zich meebracht en omdat 
op dit moment dertien leden hun 
contributie over 2015 nog niet be
taald hebben, komen we onder het 
begrote bedrag uit, hetgeen te 
betreuren valt. 

De uitgaven 
Over de uitgaven is geen nieuws te 
melden. 

De Tentoonstelling '250 jaar Wessanen & 

Laan' 

De begroting van deze tentoon

stelling kent een drietal hoofdpos

ten, te weten: 

- de algemene kosten, die begroot 

zijn op € 1.500 

- een extra dik in full-colour uit te 

brengen nummer van Wormerveer 

Weleer (begrote kosten € 3 .430) 

- een fraai gedrukt boekje met inter

views van oud-werknemers van 

Wessanen, aangevuld met foto's 

(begrote kosten tussen € 2.208 en 

€ 3.440, afhankelijk van de uitvoe

ring) . Diverse fondsen-bedrijven

gemeenten zijn aangeschreven voor 

sponsoring van de tentoonstelling. 

Inmiddels is € 4.500 toegezegd, 

waarvan € 2.000 al is overgemaakt, 

t.w. van het VSB-fonds € 1.000 en 

van de g'emeente Zaanstad eveneens 

€ 1.000. 

Het belooft een interessante ten

toonstelling te worden! 


Ledenbestand 
Op dit moment hebben we in totaal 
764 betalende leden en 15 non-profit 
leden (waaronder andere historische 
verenigingen). Sinds december 2014 
hebben 38 leden opgezegd, zijn 12 
leden overleden en hebben zich 15 
nieuwe leden aangemeld. Helaas 
hebben 13 leden de contributie voor 



---

2015 niet voldaan, hetgeen betekent 
dat ze nu als lid uitgeschreven 
zijn.Het is triest dat deze personen 
niet de moeite nemen om te betalen 
of om hun lidmaatschap op te zeg
gen. 

Van de secretaris, 
een bijdrage van Aly Hei,iltjes-Gorter 

Voorjaars ledenvergadering op dins
dag 31 maart 2015 
Het verslag van de VLV, opgesteld 
door onze vaste 'gast-notuliste' Corry 
de Berg, ligt op dinsdag- en vrijdag
middag ter inzage in ons clubhuis 
vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Leden van wie het e-mailadres 
bekend is, hebben het verslag per e
mail ontvangen. Mevrouw Dik hield! 
weer de presentielijst bij, waarvoor 
nogmaals hartelijk dank! 
De catering was in goede handen bij 
Corrie Zwart, Jack Heijltjes en 
Willem Schraal. 

Na afloop van de vergadering vertel 
de gast-spreker Rob van Vuure , oud
Westknollendammer, oud-hoofd
redacteur van vele tijdschriften en 
nu columnist bij het Noordhollands 
Dagblad over zijn jeugd, zijn ouders 
en zijn boerderij in Frankrijk. Hij las 
voorts voor uit eigen werk, waarmee 
hij bij het aanwezige publiek amu
sante herinneringen opwekte. 
- Iedereen die geïnteresseerd is in de 
door een Oostknollendammer 
bedachte stripfiguW' Kick Wilstra en 
de Zaanse voetbalgeschiedenis , wijst 
Van Vuure door naar een tentoonstel
ling die op 7 november van dit jaar 
in het Zaans Museum wordt geo
pend. 

. Drieluik en wel in het kantoor van 
het bedrijf Promobility aan de~• Soldaatweg 11 in Wormerveer. De di
recteW' van genoemd bedrijf, Dick 
Dekker, heeft hiervoor een bruik
leenovereenkomst getekend. Het 
Drieluik blijft eigendom van de HVW. 
Om u een indruk te geven hierbij een 
foto, waarop het prachtige Drieluik 
goed tot zijn recht komt. 

Rob van Vuure haalt op humoristische 
wijze herinneringen op tijdens de 
goedbezochte voorjaarsledenvergadering 

Herhaalde oproep voor vervulling 
vacatures binnen het bestuur 
De voorzitter heeft het in zijn bijdra
ge al aangehaald: het bestuur heeft 
dringend behoefte aan nieuwe be
stuW'sleden! Mocht niemand zich 
hiervoor aanmelden, dan telt het be
stuW' vanaf maart 2016 slechts drie 
leden: de voorzitter, de penningmees
ter en de secretaris. Het minimale 
aantal volgens de Statuten. 
Daarom deze herhaalde oproep: wilt een prima plek voor het Drieluik 

u in het belang van de HVW het be

stuW' komen versterken als alge
meen bestuurslid? Het bestuur ver
gadert eenmaal per maand op de 
tweede dinsdag van de maand. Van 
deze dinsdag kan, indien nodig, 
worden afgeweken. Voor inlichtingen 
kunt u terecht bij Dick Zwart, tele
foon 06-41438982 . 

Presentatie door de HVW bij bijeen
komst over het Hof Saenden 

Op 26 maart jongstleden hebben 

RoeI Larooij en Dick Zwart op uitno

diging van wijkmanager Monica 

Briefjes een informatiebijeenkomst 

bijgewoond in De Lorzie met be

woners van het Hof Saenden. 

Het hofje aan de Billitonkade in 

Wormerveer Zuid is in 1915-1916 ge

sticht door de Wormerveerse firma 

Bloemendaal en Laan, ter gelegen

heid van het gouden zakenjubileum 

van de industrieel Jan Adriaan Laan 

(1848-1918). Tijdens deze bijeen

komst sprak men over de inrichting 

en het beheer van de tuin. 

Dick Zwart heeft voor de bewoners 

een presentatie gehouden over de ge

schiedenis van dit mooie Hof. 


Voortgang Drieluik 
Het bestuur heeft na lang zoeken een 
mooie 'hangplek' gevonden voor het 

Voortgang QR-tegels 
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u 
over de plannen tot plaatsing van 
zogenaamde QR-tegels over te gaan, 
geïnformeerd. Inmiddels heeft Addy 
Verschuren, wethouder Monumenten 
op 20 mei jongstleden officieel de 
eerste QR-tegel geplaatst bij het Wil
helminapark, ingang Zaanweg. 

Vanaf half juni liggen alle QR-tegels 
bij de betreffende Wormerveerse mo
numenten. Met dank aan de gemeen
te Zaanstad, die deze tegels gratis 
ter beschikking heeft gesteld. 
De QR-tegels maken inmiddels ook 
onderdeel uit van een fietsroute van
af de Zaanse Schans via Zaandijk 
naar Wormerveer 

Historische Voordeelmarkt 
De boekenmarkt in april jongstleden 
trok minder bezoekers, maar relatief 
gezien meer kopers dan die in no
vember 2014. Het bestuur kan dan 
ook op een geslaagde voordeelmarkt 
terugzien. 

de boekenmarkt wacht op kopers terwijl 
onze voorzitter druk aan het werk is 

ANB'I (Algemeen Nut Beogende In
stelling) status voor de HVW 
De HVW heeft inmiddels de zoge
naamde ANBI-status verkregen. Dat 
wil zeggen, dat particulieren, die 
giften aan de HVW schenken, deze 
van de belasting kunnen aftrekken. 
Uw gift mag u met 25% verhogen. 



Tentoonstelling Wessanen & Laan 
van 29 oktober tot en met 1 novem
ber aanstaande. 
Noteert u deze data in uw agenda! 
Inmiddels is een groep van zo'n der
tig vrijwilligers druk bezig met de 
voorbereidingen van deze tentoon
,stelling. De HVW beschikt over tallo
ze foto's van deze in het verleden 
voor Wormerveer zo belangrijke 
werkgever. Een aantal oud-werk
nemers maakt hier een selectie uit 
en levert ook privé-foto's aan. Verder 
is de HVW in het bezit van film
beelden uit vroegere jaren. Het be
looft een mooie tentoonstelling te 
worden. 
De redactie van Wormerveer Weleer 
is - met de hulp van de werkgroep 
Archief - gestart met het realiseren 
van de speciale uitgave over Wessa
nen & Laan. 

Het bestuur is er in geslaagd een be
ter toegankelijke locatie dan De Hut 
te vinden. Op advies van ons lid 
Margreet Koeman, heeft het bestuur 
de gezamenlijke clubgebouwen van 
de Postduivenverenigingen aan de 
Noordsterweg 10 en 12 als locatie 
k unnen huren. Dit gebouw is rol
stoel- en rollatorvriendelijk en be
schikt over een (invaliden)toilet. 

Oproep 
Loes van Horssen, bestuurslid en 
coördinator van de tentoonstelling, 
is al enige tijd op zoek naar de 
Wessanenfilm 'Sterrenparade' . Deze 
film dateert uit januari 1953 en is 
opgenomen in De Moriaan. In 
hetzelfde jaar heeft Siem Kooijman 
deze film in het Wessanen Ont
spanningscentrum vertoond en daar
bij een en ander verteld. Het is een 
korte film zonder gesproken tekst. 
Weet u waar deze film is? 
Laat het Loes weten: u kunt haar 
bèllen (06- 2046954) of mailen loes
vanhorssen@gmail.com. 

Verder zoekt Loes naar bijzondere 
Wessanen-voorwerpen, die wellicht 
nog in het bezit zijn van oud-mede
werkers van genoemd bedrijf. Ook 
hier geldt: laat het Loes weten. 
Bij voorbaat dank voor uw medewer
king. 

Set historische ansichtkaarten met als 
thema 'De Zaan als levensader' 
Voorafgaand aan de voorjaars
braderie aan de Zaanweg heeft de 
HVW in de Zaanse (dag)bladen haar 
nieuwe set historische ansichtkaar
ten met als thema 'De Zaan als 
levensader' onder de aandacht ge
bracht . Met dit thema haakte de 
HVW in op het Festival Industrie 

Cultuur. De betreffende ansichtkaar
ten vonden gretig aftrek, zelfs zo 
gretig dat de gehele voorraad aan 
het eind van de ochtend was uitver
kocht en de mensen achter de HVW
kraam herhaaldelijk 'nee' moesten 
verkopen. 
Dit was voor het bestuur aanleiding 
Drukkerij Huighaverlag te vragen 
met spoed een tweede oplage te 
drukken (voor een sterk geredu
ceerde prijs). Op de Zaans Erfgoed
markt , waar de HVW ook present 
was, is hiervan het overgrote deel al 
weer verkocht. Een succesvolle uit
gave dus! 

PRINl l NG 

Bernhard Boot, Gon Duits, Peter 
Neij , Johan van Poelgeest en Corrie 
Zwart, hartelijk bedankt voor jullie 
hulp tijdens de braderie, Zaans Erf
goedmarkt enJof Green & Country 
Fair. 
U zult begrijpen dat deelname aan 
dergelijke activiteiten de nodige tijd 
en voorbereiding vergt. De afgelopen 
jaren heeft de HVW vijf maal per jaar 
een kraam bemenst . Voor de HVW is 
het van groot belang bij deze eve
nementen aanwezig te zijn om zich, 
naast haar jaarlijkse tentoonstelling, 
te kunnen profileren bij een groter 
publiek. En niet in de laatste plaats 
om artikelen te kunnen verkopen, 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt van onze vereniging. 
Het bestuur wil graag meer mensen 
bij de organisatie hiervan betrekken, 
zodat diverse taken kunnen rouleren 
en de werkzaamheden over meer per
sonen kunnen worden verspreid. 
Lijkt het u leuk te helpen bij het in
richten van de kraam, bij de verkoop 
of bij het af- en aanvoeren van de 
spullen, neemt u dan contact op met 
Dick Zwart, telefoon 06-41438982. 
Of gaat u eens langs bij ons clubhuis 
voor nadere informatie. Elke dins

drukte aan de kraam tijdens de Green & 
Countryfair in het Wi/he/minapark 

dag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.00 uur bent u daar van harte 
welkom. 

Ledenwerfactie 
Het bestuur heeft actief leden ge
worven tijdens de braderie, de Zaans 
Erfgoedmarkt en de Green & Coun
try Fair met als resultaat een vijf
tiental nieuwe leden. Een bescheiden 
begin. In deze tijd kampen vrijwel al
te verenigingen met een teruglopend 
ledenaantal. De HVW heeft met name 
dringend behoefte aan verjonging! 
Maar de meeste jongeren hebben he
laas geen behoefte aan een lidmaat
schap van een historische vereni
ging. De ledenwerfactie op de site 
Oog op Wormerveer heeft helaas 
geen doorgang kunnen vinden door 
persoonN.jke omstandigheden van de 
sitebeheerder 

Werkgroep bedreigde panden 
Het pand van Jan Dekker, Plein 13 in 
Wormerveer is verkocht . Het interi
eur van het pand is nog in authen
tieke staat. In de hal bevindt zich een 
tegeltableau dat tevens de rugleu
ning van een bank is . De werkgroep 
bedreigde panden heeft dit pand
nog voordat sprake was van enige 
koop - onder de aandacht van de 
gemeente gebracht en verzocht om 
voorbescherming. Inmiddels heeft 
men de gemeente tot spoed ge
maand, om mogelijke plannen tot 
sloop te voorkomen . 

Historische wandelingen in mei 2015 
Dick Zwart heeft in mei jl. met twee 
historische wandelingen € 56 bij 
elkaar gelopen voor de HVW. Daarna 
trok hij op verzoek van de voorzitter 
van de Historische Vereniging Graft
De Rijp de wandelschoenen aan om 
met een aantal leden van genoemde 
vereniging de historische panden 
van Wormerveer te bekijken. 
En tot slot volgde een wandeling met 
MOE (Mantelzorgers Onder Elkaar) 
Zaanstad. Na afloop genoot men bij 
'Bakkie Leut aan de Zaan' van een 
heerlijke kop koffie 

Onze gids Dick Zwart en de mantel-zorgers 
genieten van een Bakkie Leut aan de Zaan 

mailto:vanhorssen@gmail.com


En verder 
'Kunstboot' langs de industriële 
wand. 
Het zal u niet zijn ontgaan, dat er 
een bijzonder uitgedoste boot bij de 
Zaanbrug ligt, die de mooie indus
triële wand geheel aan het oog ont
trekt . Het bestuur heeft zowel wijk
wethouder Rita Visscher-Noordzij als 
wijkmanager Monica Briefjes hierop 
gewezen en verzocht actie te onder
nemen deze boot elders te plaatsen. 
Wordt vervolgd. 

Naam (Sint) Pieterspad terug in 
Wormerveer 
De Historische Vereniging Wormer
veer heeft in samenwerking met 
Theo Hallingse - eigenaar van Muse
um Pakhuis De Klok aan het Zuidein
de - en wijkmanager Monica Briefjes 
de naam (Sint)Pieterspad terug in 
Wormerveer gebracht. 
Op dinsdag 7 juli jl. vond de onthul
ling van het padnamenbord plaats . 
Het pad, daterend uit 1708, telde een 
paar huizen en liep vanaf het Zuid
einde de polder in. De eerste be
woner was Pieter Jansz. Munter, mo
lenaar op De Koperslager. Officieel 
was het 'Pieter zijn pad', in de volks
mond Pieterspad genoemd. Op een 
gegeven moment veranderde deze 
naam in Sint Pieterspad, terwijl de 
betreffende Pieter nooit heilig is ver
klaar'd! In een gemeentelijk stuk uit 
1882 komt de naam Sint Pieterspad 
al voor. 

Na de onthulling: v.l.n.r. wijkmanager 
Monica Briefjes, voorzitter Dick Zwart 
en Theo Hallingse van Museum Pakhuis 
De Klok 

Nieuwe ,redactieleden Wormerveer 
Weleer gezochtl 
een bijdrage door Klaas Postma 

Drie keer per jaar verschijnt het 
tijdschrift Wormerveer Weleer, een 
uitgave van de Historische Vereni
ging Wormerveer. De redactie van dit 
blad is op zoek naar nieuwe enthou
siaste leden. Ben je geïnteresseerd in 
de geschiedenis van ons mooie dorp 
en kun je een beetje schrijven, dan 
zoeken we jou! We komen zo'n zes tot 
tien keer per jaar bij elkaar om 
ideeën aan te dragen en het blad te 
vormen. Tevens is de redaotie op 

zoek naar een beeldredacteur, die de 
verantwoordelijkheid voor de foto's 
en illustraties bij de geplaatste arti 
kelen op zich wil nemen. 
Geïnteresseerden kunnen contact op
nemen met Klaas Postma (tel. 075
6218764) of per e-maU: 
cynthiaklaas@hetnet.nl 

Presentatie boek 'Schipperij op de 
Zaan', geschreven door ons lid Letty 
Swart 
Letty Swart heeft inmiddels een 
tweede boek over de Zaanse schip
perij geschreven. De presentatie 
vond onder grote belangstelling 
plaats op vrijdag 22 juni jl. in De 
Fabriek in Zaandam. Namens het be

stuur waren Aly Heijltjes en Loes 

van Horssen aanwezig. 

Het boek is te koop bij Bruna 

Zaandam en bij Galerie Drie Swae

nen, Noordeinde 3 in Wormerveer. 

Voorts kunt u het boek bestellen bij 

Letty: letty.swart@gmail .com of te

lefonisch 06-20772254. 


Activiteiten tweede helft 2015 
5 september Najaarsbraderie 
12 september Open Monumenten
dag 
13.30 uur rondleiding op de 
oude begraafplaats West 
15.30 uur rondleiding op de 
oude begraafplaats West 
11 oktober historische wande
ling Wormerveer Zuid 
18 oktober historische wande
ling Wormerveer Noord 
29 oktober tot en met 1 november 
Tentoonstelling 250 jaar Wessanen & 
Laan 
30 oktober lichtjesavond op de 
oude Begraafplaats West 
24 november gewijzigde datum 
najaarsledenvergadering in verband 
met de drukke werkzaamheden 
om de tentoonstelling 

Tenslotte 
Hebt u uwe-mailadres al doorge
geven aan het secretariaat? 
secretaris@hvwormerveer.nl. 

De HVW is bereikbaar 
via de .SteiJrystr)aat naast 
nr. 2 - (zIe Toto 

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

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

Opmaak 
RoeI 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.n/ 


Website 

www.hvwormerveer.n/ 


Bestuur 

voorzitter Dick Zwart 

secretaris Aly Heijltjes 

penningmeester RoeI Larooij 

archivaris Loes van Horssen 

algemeen Nora van Poelgeest 

algemeen vacant 

algemeen vacant 


Werkgroepcoördinatie 

e-mail: voorzitter@hvwormerveer.n/ 


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 2015 

€ 17,50 (of € 25,- voor een gezinslidmaat

schap) per jaar. 

Bedrijfslidmaatschap € 50, - per jaar. 

Rabobank Zaanstreek: 

NL88 RABO 0394910885 
KVK Amsterdam 34180336 
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