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gebleven, wat op de ledenvergade
ring van maart jl. door de leden als
een bijdrage van Dick Zwart
maximale bijdrage werd vastgesteld.
Met dank aan onze sponsors: het
De klus is geklaard!
VSB-fonds, Gemeente Zaanstad, het
De tentoonstelling '250 jaar Wessa
Gerrit Blaauwfonds, het Prins Bern
nen & Laan' in de clubgebouwen van en afstand speelde geen enkele rol.
hard Cultuurfonds, het PM. Duyvis
postduivenverenigingen De Koerier
Zo waren er mensen uit Groningen,
fonds, Stad aan de Zaan en drukkerij
en Zaanstreek-Noord aan de Noord
Drenthe, Noord-Brabant en zelfs uit
Huighaverlag.
sterweg in Wormerveer was een
Limburg. Voor velen had de tentoon
Op
31 december 2014 stond € 20.618
schot in de roos . Wat een feest, met
stelling een groot reünie-gehalte.
op
de
betaal-bankrekening; dit kapi
maar liefst 742 bezoekers in vier da
Om zoveel mogelijk oud-collega's te
taal was inclusief € 5.870 vooruitbe
gen tijd. Een record in de tentoon
ontmoeten, kwamen mensen zelfs al
taalde contributie 2015, exclusief
stellingsgeschiedenis van de HVW.
le dagen langs om in de koffie- en
dus € 14.748. Ik verwacht op 31 de
Hier ging ruim een jaar aan voor
filmhoek herinneringen met elkaar
bereidingen vooraf. De HVW had de
op te halen. De inspanningen van de cember 2015 dat op de betaal-bank
rekening een kapitaal staat van
beschikking over veel eigen materi
vrijwilligers zijn niet voor niets ge
aal. Daarnaast kwamen leden spon
weest! Ik ben hartstikke groos op ze . € 14.400 (exclusief in december a.s.
te verwachten vooruitbetaalde con
taan langs het clubhuis om in
Nogmaals heel veel dank voor jullie
tributie 2016).
privé-bezit zijnde foto's te laten scan inzet!
Hetgeen impliceert dat de HVW dit
nen en films en voorwerpen in bruik In de bijlage bij deze Nieuwsbrief
jaar bijna quitte heeft gedraaid be
leen voor de tentoonstelling af te
treft u een foto-impres
treffende de uitgaven en inkomsten
staan. De vrijwilligers hadden alleen sie van de tentoonstel
ondanks
de grote tentoonstelling
aan de selectie van het aanbod al een ling aan.
over Wessanen. Op de spaarrekening
enorme klus. Jeep Heinen maakte
staat ook nog een kapitaal van
een maquette van de tentoonstelling , Tenslotte wens ik u fijne
€ 10.054, waarmee we kunnen stel
met de gewenste opstelling van de
feestdagen en een gezond
len dat de HVW financieel gezond is.
panelen, de vitrines, de indeling van 20161
Mede dankzij een anonieme gift van
de 'filmzaal' enzovoort. Hierdoor kon
€ 1.500 hebben we in augustus een
men tijdens het inrichten meteen al
Afgelaste najaarsledenvergadering:
nieuwe computer, inclusief monitor
les op de juiste plek neerzetten Het
Wellicht heeft u reikhalzend uitge
en
een backup-mogelijkheid (NAS)
kostte Jeep de nodige tijd en ener
keken naar de uitnodiging en
aangeschaft voor een totaal bedrag
gie, maar het leverde eveneens tijd
agendastukken voor de najaars
van € 1. 283, ten behoeve van het ar
en energie op . De belangstelling van ledenvergadering. Door alle drukte
chief en voor onderhoud van onze
oud-Wessanenwerknemers was groot rondom de tentoonstelling en diver
website.
se activiteiten in de maand novem
ber, heeft het bestuur echter besloten Wanneer we naar volgend jaar kij
ken, kan ik wel stellen dat aan de
deze vergadering geen doorgang te
reguliere uitgaven € 17.800 ver
laten vinden. De eerstvolgende le
wacht moet worden en aan de in
denvergadering vindt plaats op 15
komsten € 17.200. Zij houden elkaar
maart 2016 (locatie nog onbekend).
niet in evenwicht en we zijn dus
U ontvangt hierover tijdig bericht.
sterk afhankelijk van extra giften en
van onze verkoop op braderieën en
Van de penningmeester,
onze boekenmarkt. Mede daarom is
een bijdrage van RoeI Larooij
de contributie voor 2016 met € 1
verhoogd tot € 18,50. Iedere volgen
Het jaar 2015 loopt bijna ten einde
de activiteit die de HVW organiseert,
en in dit bericht wH ik u een voorlo
kost de HVW (deels) geld tenzij spon
pig financieel overzicht aanbieden.
De HVW heeft aan de tentoonstelling soring geregeld kan worden.
'250 jaar Wessanen & Laan', de uit
gave van de extra dikke, in kleur uit Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
gevoerde, Wormerveer Weleer en de
uitgave van het boek met interviews
Vacatures bestuursleden
met oud-werknemers van Wessanen
Naar aanleiding van de oproep in de
& Laan uit eigen middelen € 838 bij
Myriam Altink kreeg als 700e bezoeker
vorige Nieuwsbrief hebben zich twee
gedragen. Hiermee is zij ruim bin
een gratis exemplaar van de 'Wessanen
kandidaat-bestuursleden gemeld.
nen het bedrag van € 2 .000
Special' overhandigd.
Met de benoeming van deze leden op

Van de voorzitter,

de voorjaarsledenvergadering wordt
voorzien in de ontstane vacatures
door het aftreden van Loes van Hors
sen en Nora van Poelgeest .
Mogelijk hebt u ook interesse in een
algemene bestuursfunctie. Dan hoort
het bestuur dat graag!
U kunt contact hierover opnemen
met onze voorzitter Dick Zwart, tele
foon 075- 628 24 68.
Reclamebord drogisterij De Uiver

Naar aanleiding van een in de
Nieuwsbrief geplaatst artikel over
h et reclamebord van drogisterij De
Uiver ontving de HVW onlangs on
derstaande reactie van Philip 00
men:
'Met heel veel plezier heb ik het artikel
gelezen over het reclamebord van dro
gisterij De Uiver, ooit vernoemd naar

in Wormerveer. Naar aanleiding hier
van heeft de gemeente besloten ver
der onderzoek te doen naar de
monumentale waarden van het pand.
Zo zal men kijken naar de cultuur
historische waarde, architectuurhis
torische waarde, stedenbouwkundige
waarde, gaafheid, zeldzaamheid en
fysieke kwaliteit . Inmiddels heeft de
gemeente de firma Dekker ervan in
kennis gesteld dat zij voornemens is
de procedure tot aanwijzing van dit
kantoorgebouw als gemeentelijk mo
nument te starten.
- pand Noordeinde 66:

Toen de HVW hoorde, dat dit in 1686
gebouwde monumentale pand na de
verhuizing van mevrouw Bruijn naar
een verzorgingstehuis leeg stond ,
heeft men meteen Cees van Boven,
directeur van Parteon (eigenaar van
het pand) , benaderd met het verzoek
https://nl.wikipedia.org!wiki/Uiver.
Mijn moeder, Ann Meulenbroek, was één zo snel mogelijk een nieuwe huurder
hiervoor te vinden. Leegstand zou
van de vier dochters van die familie
Meulenbroek. Hieronder plaats ik een
immers kunnen leiden tot vernielin
gen van het interieur, kraakacties
enzovoort. Parteon heeft deze kwes
tie voortvarend opgepakt en er voor
gezorgd dat het pand weer verhuurd
is. Met dank aan Cees van Boven.
- pand Dubbele Buurt 2:

oude foto van haar moeder voor de dro
gisterij. Mijn moeders zus, Tini Meulen
broek-Verdonk, heb ik ook op de hoogte
gebracht van het leuke artikel. Het wa
ren eigenlijk twee winkels. Mevrouw
Meulenbroek had de drogisterij en mijn
heer had het verf- en glasbedrijf. Op on
derstaande foto is dit goed te zien.
Zij kunnen u ongetwijfeld meer vertellen
over de geschiedenis van die drogisterij
en zijn zeker voornemens een keer langs
te komen in het clubhuis. Ze vinden het
heel leuk, dat het bord daar nu een goe
de plek heeft gekregen.
Met vriendelijke groeten, Philip Oomen'.

Op 16 november jl. vond er een bij
eenkomst plaats over nieuwbouw in
Wormerveer-Zuid op de plek van
drukkerij Mercurius. De werkgroep
bedreigde panden kwam tot de con
clusie, dat dit pand niet in aanmer
king komt voor de status van ge
meentelijk monument . Wel sprak
men de wens uit het tegeltableau te
bewaren en in de nieuwbouw in te
passen. Hetzelfde geldt voor de
gevelsteen in de zijgevel uit 1766.
Het liefst ziet men ook een informa
tiebord(je) erbij met uitleg over de
herkomst ervan. De projectleider is
inmiddels van dit standpunt in ken
nis gesteld.
Wordt vervolgd.

5 september Najaarsbraderie
De najaarsbraderie begon ditmaal
met fikse regenbuien, ten gevolge
NB: De dames zijn inmiddels langs
geweest en brachten een aantal fo
waarvan het publiek wijselijk thuis
bleef. Gelukkig klaarde het in de
to's mee, die ter plekke zijn gescand
loop van de ochtend op en werd de
voor het archief.
HVW-kraam alsnog goed bezocht .
Werkgroep bedreigde panden
Ons lid Peter Neij had op de kraam
- voortgang pand Jan Dekker aan PleIn '13: een aantal foto's van onbekende
Verschillende partijen, waaronder
Wessanenmedewerkers neergelegd
genoemde werkgroep, hebben de
met de vraag of iemand één van deze
gemeente schriftelijk gewezen op het personen wellicht van naam kende .
bijzondere karakter van het kantoor Aan het eind van de dag beschikte
gebouw. Behoud van cultureel erf
Peter over alle namen en waren de
foto's klaar voor gebruik op de ten
goed vormt immers de basis van de
Zaanse identiteit . Daarnaast is het
toonstelling.
pand een tastbaar bewijs van de ge
2 oktober presentatie boek 'PeUe
schiedenis van de firma Dekker en
staat het op een zeer markante plek
Cacao en Chocolade Een Zaans fa

miliebedrijf in roerige tijden

Marijke Pette, lid van de HVW, heeft
op vrijdag 2 oktober jl. haar boek ge
presenteerd in de voormalige cacao
toren van de fabriek van Pette , het
huidige hoofdkantoor van Parteon
aan het Dick Laanplein in Wormer
veer. Een aanrader voor iedereen die
geïnteresseer d is in de Zaanse ge
schiedenis. Namens het bestuur wa
ren Aly Heijltjes-Gorter, Loes van
Horssen, Nora van Poelgeest en Dick
Zwart aanwezig.
Het boek, met ISBN nummer 978
9076542768, is voor € 27,50 te
koop bij de boekhandel.

3 oktober FoodMarket - oktober
Cacaomaand

De HVW heeft , gezien alle voorbe
reidingen rondom de tentoonstelling
'250 jaar Wessanen & Laan', op be
scheiden wijze haar medewerking
verleend aan de FoodMarket. In het
kader van 'oktober Cacaomaand' or
ganiseerde Stichting Stad aan de
Zaan een rondleiding door de Pet
te/Boon/Parteontoren. Tijdens deze
rondleiding vertelde men de deel
nemers over onze maquette
'Wormerveer anno 1750' in de ont
vangsthal van het hoofdkantoor van
Parteon. Een flink aantal deelnemers
ging na de rondleiding een kijkje
nemen. Leden van de maquette
werkgroep stonden daar klaar om
informatie over de maquette te ver
strekken en eventuele vragen hier
over te beantwoorden
11 en 18 oktober Historische wande
lingen door Wormerveer

Door het slechte weer had Dick
Zwart minder deelnemers aan zijn
wandelingen dan normaal. Na afloop
van de laatste wandeling, die in de
regen plaatsvond, meldde Dick mij
'blij weer binnen te zijn en dat hij in
middels heerlijk bij de kachel zat te
'skrooke' .
Half oktober speciale uitgave
Wormerveer Weleer 'Wessanen Speci
al'

Met de meer dan dubbeldikke uitga
ve van ons tijdschrift Wormerveer
Weleer, de zogeheten 'Wessanen
Special ' , heeft de redactie van
Wormerveer Weleer een schitterend

visitekaartje afgegeven als aanloop
naar de tentoonstelling '250 jaar
Wessanen & Laan'. De inpakkers en
bezorgers hadden hier overigens let
terlijk een zware klus aan! Nogmaals
hartelijk bedankt!

Enige dagen later ontving het secre
tariaat onderstaand gedicht van
Margriet Dijkstra.
Zij gaat akkoord met plaatsing hier
van in de Nieuwsbrief.

De oude begraafplaats
Langzaam loop ik onder de bomen
tussen de oude vaak verweerde graven

een blad dwarrelt stil naar beneden
valt als eerbetoon op een oude steen

ongeveer 780 enveloppen vullen
met de Wormerveer Weleer Special

langzaam ga ik verder
over de gevallen bladeren
zie zerken als monumenten
lees de gebeitelde namen
die ons er aan herinneren dat zij
ook eens onder de zon liepen

30 oktober Lichtjesavond

Tussen alle drukte rondom de lopen
de tentoonstelling moest de HVW
ook voorbereidingen treffen voor de
traditionele Lichtjesavond. Alle hier
in inmiddels zeer ervaren vrijwilli
gers waren op 30 oktober omstreeks
14.00 uur aanwezig en plaatsten in
een mum van tijd de circa tweedui
zend potjes met waxinelichtjes op de
begraafplaats, om deze vervolgens
rond 16.30 uur aan te steken.
Carolien Klomp-de Jong zorgde in
tussen voor de inwendige mens met
een heeriijke kom soep. Rond 18.30
uur verschenen de eerste mensen al
op de begraafplaats. Het was die
avond windstil, waardoor de lichtjes
prachtig konden branden.
De kinderen van basisschool De Pi
onier lazen onder grote belangstel
ling hun zelfgemaakte gedichten
voor. De inspiratie voor deze gedich
ten deden ze op tijdens een bezoekje
aan de begraafplaats, een paar we
ken voor de Lichtjesavond.
Na de Lichtjesavönd volgde 'de zater
dagmorgen er na'. De morgen, waar
op men de circa tweeduizend potjes
weer moest verzamelen en ontdoen
van de restanten van de waxinelicht
jes. Ook dit gebeurde in een razend
snel tempo. Alles ligt weer keurig op
geborgen en klaar voor gebruik in
het komende jaar. Na een kopje kof
fie van Corrie Zwart ging iedereen
weer naar huis of door naar de ten
toonstelling!
Ja, het ontbreekt onze vrijwiUigers
bepaald niet aan inzet.

de voorbereiding van de Lichtjesavond

zij rusten nu op deze plek
waar op een avond in oktober
duizend lichtjes branden
als sterren aan de hemel
deze bijzondere plek
die je even doet stilstaan
dat het leven eens voorbij is.

per e-mail:
penningmeester@hvwormerveer.nl
en na betaling van € 15 ophalen in
het clubge
bouw op dins
dag- en vrij
dagmiddag
13.30 uur
Kunt u niet
langs komen
en woont u in
de buurt, dan
kan het boek
- -- ook bij u thuis
worden gebracht. Woont u verder
weg, dan is de HVW genoodzaakt € 6
verzendkosten in rekening te bren
gen.
De oplage is beperkt: OP=OP.

26 november SMAKELIJKE presenta
tie van boek met interviews van oud
werknemers
van Wessanen
& Laan

De geïnterviewden lezen aandachtig

Het boek,
waarvan onze
voorzitter in zijn voorwoord in de
Wessanen Special melding maakte,
rolde sneller dan verwacht op 25 no
vember van de pers. De dag daarop
vond tijdens een feestelijke bijeen
komst in ons clubhuis met de geïn
terviewden de officiële presentatie
hiervan plaats. Dick Zwart overhan
digde het eerste exemplaar aan ons
li.d Cor Smit. Enige jaren geleden be

zocht Cor op eigen initiatief een aan
tal oud-werknemers van Wessanen &
Laan en tekende over hun werkerva
ringen enige notities op. Deze
notities waren voor Aly Heijltjes
Gorter, Loes van Horssen en RoeI
Larooij uitgangspunt bij de door hun
afgenomen interviews voor dit boek.
U kunt deze unieke uitgave, vormge
geven door Roe} Larooij, zowel te
lefonisch bestellen (075-6175510) als

'hun' boek in afwachting van de taart
27 november feestelijke bijeenkomst
voor alle vrijwilligers

Dit jaar stond bol van de activiteiten,
waarbij regelmatig de hulp is inge
roepen van onze vrijwilligers. Het
bestuur prijst zich zeer gelukkig met
het grote aantal actieve vrijwilligers,
Als waardering voor alle verrichte
werkzaamheden is er een bijeen
komst met een hapje en een drankje
georganiseerd in de brandweer
kazerne aan de Industrieweg in
Wormerveer.

Voorzitter Dick Zwart heet de vrijwilli
gerswelkom
Oproep Loes van Horssen, archivaris

De tentoonstelling Wessanen & Laan
ligt al weer achter ons. Tijd om ons
te bezinnen over een nieuwe ten
toonstelling. Hebt u suggesties?
Laat het Loes van Horssen weten: te
lefoon 06 - 420 46 954 of e-mail:
archivaris@hvwormerveer.nl

En verder
OlIebollenactie op
Oudejaarsdag bij
café Sman ten bate
van de HVW
Marcella Glas van café Sman heeft
ons laten weten op Oudejaarsdag
oliebollen te bakken en de opbrengst
hiervan te schenken aan de HVW
Een smakelijke actie , die de HVW ui
teraard van harte toejuicht . U kunt
onze kas spekken door uw oliebollen
daar te kopen. De verkoop begint om
12.00 uur en duurt tot 18.00 uur!
Een aantal vrijwilligers van de HVW
is die middag in het café aanwezig.
De HVW zal door middel van het ver
tonen van historische filmbeelden
een bescheiden eigen bijdrage aan
deze middag leveren.
HVW op Facebook
De HVW staat ook op Facebook:
htps://www.facebook.com/HVW2002/?
fref=ts
Han Muijzert en Aly Heijltjes-Gorter
voorzien de site van informatie.

In verband met publicatie zoek ik al
lerlei materiaal over het Vrijwillige
Landstormkorps Luchtafweerdienst
Afdeling Zaanstreek zoals uniformen
foto's, documenten, dagboeken, maa~
ook verhalen van de mensen die daar
gediend hebben. Deze luchtafweer
dienst bestond voornamelijk uit vrij
willigers van de Wessanenfabrieken.
Zij kwamen veelal uit Wormerveer en
Wormer. De luchtafweerdienst heeft
echter maar kort bestaan, te weten
van augustus 1939 tot en met juli
1940. Hebt u hierover iets in uw
bezit en wilt u het beschikbaar
stellen, dan gelieve u contact op te
nemen met Jan Wullink (telefoon
075-6401508) of per e-mail:
4045 @hotmail.nl of jwullink@onli
ne.nl
Jan wacht met spanning uw reacties
af.

Boek 'stoombrandspuiten in Neder
land'
Graag maak ik u attent op het on
langs verschenen boek van de Werk
groep Brandweerhistorie met de titel
'Stoombrandspuiten in Nederland
een inventarisatie naar aanleidin~
Restauratie aquarellen en tekeningen
van de 150e verjaardag van de in
van Willem van Leyden
dienststelling van de eerste
Het bestuur heeft onlangs voor de
stoombrandspuit in Nederland'.
restauratie van een aantal aquarellen
Hierin wordt ook aandacht besteed
en tekeningen van Willem van Ley
aan het brandweermaterieel uit
den een subisdie-aanvraag ingediend
Wormerveer. Voor verdere bijzonder
bij het Gerrit Blaauwfonds. De aan
heden verwijs ik u naar de volgende
vraag werd gehonoreerd, waarna het
site:
bestuur de restaurantie-opdracht
http ://www.brandweer.org/News/712/
kon verstrekken. Hieronder ziet u
Stoombrandspuiten-in-Nederland
het resultaat van de restauratie van
een van de tekeningen. Met dank aan
Geplande activiteiten voor 2016 (onde
het Gerrit Blaauwfonds .
voorbehoud)
15 maart 20 .00 uur: voorjaarsleden
vergadering: (locatie nog niet
bekend)
9 maart tot en met 11 maart: Histori
sche Voordeelmarkt van 14.00 uur
tot 17.00 uur in het clubhuis
22 mei: historische wandeling
Wormerveer-Zuid
29 mei: historische wandeling
Wormerveer-Noord
Een winterlandschap uit 1890 of
4 juni: voorjaarsbraderie
1891 met een aantal molens aan de
3 september: najaarsbraderie
Veerdijk in Wormer, gezien vanaf de
10 september: Monumentenweekend
Zaanweg in de buurt van de Zuider
en rondleidingen op de Oude Be'
sluis. In 1890 en 1891 was het een
graafplaats
strenge winter, waardoor de Zaan
9 oktober: historische wandeling
langdurig was dichtgevroren.
Wormerveer-Zuid
Op de afbeelding staan de oliemolens
16 oktober: historische wandeling
De Witte Duif, De Jonge Wolf en Het
Wormerveer-Noord
Fortuin. Rechts op de tekening
28 oktober: Lichtjesavond.
herken je nog de pakhuizen Maas ,
Waal en Schepel.
Tenslotte
Hebt u uwe-mailadres al doorge
Oproep van Jan Wullink, gastschrijver
geven aan het secretariaat?
van een artikel in de Wormerveer Wel
secretaris@hvwormerveer.nl
eer van oktober jl.

.t

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

Colofon

~e HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per
Jaar (maart/april, juli/augustus en december)
voor leden en begunstigers van de Histori
sche Vereniging Wormerveer.
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Carole Post van der Linde, Atie Bouwmans
Aly Heij/tjes.
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aan de Zaan
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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 2016
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