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Van de voorzitter, 
een bijdrage van Dick Zwart

In memoriam Marijke Pette
Zaterdag 30 juni jl. bereikte mij het 
bericht dat ons lid Marijke Pette was 
overleden. Marijke, nazaat van de op
richters van Cacao- en Chocolade
fabriek Pette aan de Marktstraat, 
was altijd zeer betrokken bij onze 
vereniging. Regelmatig kwam zij uit 
haar woonplaats Almere naar ons 
clubhuis in Wormerveer en nam tra
ditiegetrouw dan een zakje heerlijke 
bonbons mee voor de daar aanwezige 
vrijwilligers. Regelmatig verzorgde 
Marijke publicaties en lezingen over 
het bedrijf Pette, waarbij zij niet ver
zuimde foute verhalen scherp te ver
oordelen. Wormerveer lag haar na 
aan het hart, mede veroorzaakt door 
het feit dat haar voorouders be
graven liggen op ‘onze’ oude begraaf
plaats West aan de Marktstraat.
In de afgelopen jaren heeft zij 
regelmatig schenkingen aan de HVW 
gedaan in de vorm van cacaoblikjes 
en diverse documentatie over het fa
miliebedrijf. Het allermooiste dat Ma
rijke heeft nagelaten, is ongetwijfeld 
haar boek ‘Pette Cacao en Chocolade, 
een Zaans bedrijf in roerige tijden’.
Ik denk dat de naam Marijke Pette 
nog vele malen binnen de gelederen 
van de HVW zal worden genoemd.

Wijziging penningmeester
schap,
een bijdrage van Ger Bakker, be
stuurslid
U hebt het ongetwijfeld meege
kregen: onze penningmeester Roel 
Larooij is tijdens de jaarvergadering 
van 20 maart jl. na zes jaar als 
penningmeester in het bestuur te 
hebben gezeten, afgetreden. Het be
stuur heeft ruimschoots voor ge
noemde datum via persoonlijke 
gesprekken diverse leden voor deze 
functie benaderd. Ook is in de 
Nieuwsbrief een oproep gedaan, 
terwijl Roel tijdens de jaarverga
dering nog nadrukkelijk de aanwezi
gen verzocht zijn vrijgekomen func
tie in te nemen. Helaas diende zich 
geen geschikte kandidaat aan.
Dit was reden voor het bestuur om

het penningmeesterschap anders in 
te delen en wel als volgt.

Roel hield zich bezig met alle finan
ciële zaken zoals betalingen, facture
ring, bankzaken, boekhouding, 
jaarstukken en begroting. Daarnaast 
verzorgde hij de ledenadministratie 
met de daarbij behorende werkzaam
heden. Door de ontstane situatie 
heeft het bestuur besloten de leden
administratie los te koppelen van het 
penningmeesterschap. Han Eelman, 
geboren en getogen Gladoor en al ja
ren lid van onze vereniging, is bereid 
gevonden deze taak op zich te 
nemen. Sinds juni jl. is hij hiermee 
gestart. Ook neemt Han in samen
werking met Dik Kuijper de verzend
lijsten voor de diverse wijken en de 
daarbij behorende etiketten voor de 
Wormerveer Weleer en de Nieuws
brief voor zijn rekening. Op zijn 
beurt verzorgt Dik de distributie en 
postale verzorging hiervan.

De verdere taken van het penning
meesterschap heeft het bestuur als 
volgt gesplitst:
Het voeren van de administratie en 
het verzorgen van de jaarrekening 
en begroting is ondergebracht bij 
Administratiekantoor Dick van Nooy 
in Wormerveer. De werkzaamheden, 
zoals uitgaande en inkomende factu
ren en kasstukken, zullen door Ger 
Bakker worden verzorgd. Naast ge
noemd bestuurslid hebben voorzitter 
Dick Zwart, Administratiekantoor 
Dick van Nooy en - eens per jaar - de 
kascommissie inzage in de bank
zaken. De begroting voor 2019 zal, 
zoals verzocht tijdens de afgelopen 
jaarvergadering, eind 2018 beschik
baar zijn, hetgeen vermeld zal wor
den in de laatste Nieuwsbrief van dit 
jaar.

UITNODIGING LEDENCON
TACTMIDDAG ZATERDAG 29 
SEPTEMBER 2018

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief 
hebt kunnen lezen, organiseert de 
HVW op zaterdag 29 september a.s. 
weer een ledencontactmiddag. Ons 
lid Jan Dier dorp geeft dan een lezing

met de intrigerende titel ‘Over ka
nalen en schandalen’.
Het bestuur nodigt u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn. De bijeen
komst vindt plaats in De Kosterij, 
Noordeinde 20 (achter de PKN-kerk) 
in Wormerveer. Aanvang: 14.00 uur. 
Ook niet-leden zijn van harte wel
kom!

De Kosterij 

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter

PRIVACY
Met ingang van 25 mei 2018 geldt 
de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG). Deze wet 
schrijft voor dat organisaties beter 
moeten omgaan met het gebruik van 
persoonlijke gegevens. Dit heeft ook 
betrekking op het gebruik van ge
gevens van de leden van onze vereni
ging. De HVW verzamelt alleen die 
gegevens, die nodig zijn om met 
haar leden te kunnen communiceren, 
zoals de verzending van de 
Wormerveer Weleer, de Nieuwsbrief, 
e-mailberichten en uitnodigingen 
voor de Jaarvergadering en contact
middagen. Bij inschrijvingen van 
nieuwe leden wijst de HVW op hun 
privacy. De nieuwe wet schrijft 
namelijk voor, dat zij toestemming 
moeten geven voor het gebruik van 
hun gegevens. De bestaande leden is 
hiernaar nooit gevraagd. Mocht u 
problemen hebben met het gebruik 
van uw gegevens, dan verzoek ik u 
mij dit per e-mail
secretaris@hvwormerveer.nl dan wel 
telefonisch (075-6351964) door te 
geven.
Mocht het secretariaat voor 30 sep
tember 2018 geen reactie van u

http://www.hvwormerveer.nl
mailto:secretaris@hvwormerveer.nl


hebben ontvangen, dan ga ik er van 
uit, dat u toestemming geeft voor 
het gebruik van uw gegevens voor 
de ledenadministratie.

18 april 2018 Overeenkomst van be- 
waarneming aquarellen Willem van 
Leyden

Na de door de HVW in samenwer
king met het Gemeente Archief ge
houden tentoonstelling met 
aquarellen van Willem van Leyden 
kreeg de HVW het aanbod deze kos
teloos in het depot van het Gemeente 
Archief te laten opslaan. Zij worden 
daar bewaard in zuurvrije papierom- 
slagen bij de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid. Uiteraard blijven 
ze eigendom van de HVW. Het be
stuur is op dit aanbod ingegaan, 
daar in ons clubhuis deze ideale om
standigheden ontbreken.
Op 18 april jl. vond de formele on
dertekening van deze overeenkomst 
van bewaarneming plaats door onze

voorzitter Dick Zwart en gemeente
archivaris Frans Hoving. Zoals u 
ziet, een serieuze aangelegenheid.

4 mei Dodenherdenking
De dodenherdenking in Wormerveer 
bracht weer veel mensen op de been. 
Namens de HVW werd een bloem
stuk bij het monument aan de Zaan- 
weg/hoek Stationsstraat neergelegd.

6 mei en 29 mei 2018, historische 
wandelingen door Wormerveer
Piet Jongert heeft inmiddels het 
(wandel)stokje van Dick Zwart 
overgenomen en wandelde zondag 6 
mei onder tropische temperaturen 
met een groep enthousiaste wande
laars door Wormerveer-Zuid.
Op 29 mei stond Wormerveer-Noord

op het programma.
Piet zal voortaan alleen in het voor
jaar de wandelingen organiseren.

25 mei Afscheid wethouder Addy Ver
schuren
Vrijdag 25 mei jl. nam Addy Verschu
ren, na vier jaar wethouderschap, af
scheid met een kleine receptie in 
restaurant De Hoop op d’Swarte Wal
vis op de Zaanse Schans. De geno
digden kregen het verzoek als 
cadeau een geldbedrag aan de wet
houder over te maken. Leuk voor 
hem, zult u zeggen, maar nu komt 
het: dat bedrag zou ten goede komen 
aan de HVW. Addy Verschuren heeft 
in zijn periode als wethouder 
namelijk meermalen plezierig con
tact gehad met onze voorzitter Dick 
en koos daarom de HVW -  met name 
de restauratie van het Laangraf - als 
doel voor de goede giften van zijn re
laties. De HVW is hier uiteraard zeer 
blij mee. De gemeente heeft toe
gezegd het bedrag aan te vullen tot 
€ 1.000. Wij zijn Addy Verschuren en 
de gemeente zeer erkentelijk voor 
deze geste.

Addy Verschuren - Ger Bakker - Dick 
Zwart

10 juni Green & Country Fair in het 
Wilhelminapark
De HVW behoort inmiddels tot de 
vaste deelnemers aan de Green & 
Country Fair in het mooie Wilhel
minapark. Het zomerse weer zorgde 
voor een ontspannen sfeertje.

30 juni ledencontactmiddag over de 
Oude Begraafplaats West
Het prachtige krantenartikel in het 
Noordhollands Dagblad over de Ou
de Begraafplaats West -  twee pagi
na’s breed -  miste zijn uitwerking 
niet: de publicatie leidde ertoe dat De

wie oh wie - achter de kraam

de opening door Dick Zwart

Kosterij bijna uit haar voegen barst
te om alle belangstellenden een zit
plaats te kunnen bieden. De 
tropische temperaturen en het we
reldkampioenschap voetbal ten spijt. 
Nadat uit de nabij gelegen kerk ex
tra stoelen waren gehaald kon de le
dencontactmiddag beginnen.
Pieter Harbering verzorgde een Po
wer Point Presentatie, waarbij Dick 
Zwart tekst en uitleg gaf. Willem 
Schraal vertelde namens de werk
groep Oude Begraafplaats West het 
een en ander over het naar boven 
brengen van de vele verzakte en 
loodzware grafzerken. Daarna volgde 
een door Pieter gemaakte photo-sto- 
ry, die de begraafplaats in al haar 
facetten door de seizoenen heen liet 
zien. De hele presentatie kunt u te
rug kijken via Youtube op de naam 
van Pieter Harbering. Hartelijk be
dankt Pieter!

voorzitter Dick Zwart bedankt Pieter 
Harbering

Zedo Dierikx, 12 jaar oud, las een ei
genhandig geschreven verhaal voor 
over zijn eerste kennismaking met 
de begraafplaats.

Zedo Dierikx leest voor

Aan het eind van deze succesvolle



middag kon de HVW een aantal nieu
we leden inschrijven. Johan van 
Poelgeest en Willem Schraal zorgden 
weer voor de catering. Bedankt he
ren!
De digitale krant De Orkaan heeft 
eveneens aandacht besteed aan de 
OBW en wel in de vorm van een aan
tal wekelijkse filmpjes van een mi
nuut. De leden, van wie ik een 
e-mailadres heb, ontvingen de diver
se links waarop deze filmpjes te zien 
zijn/waren. Met dank aan De Orkaan.

ACTIVITEITEN TOT EN MET 31 
DECEMBER 2018

1 september Zaanserfgoedmarkt in en 
bij de Oostzijderkerk in Zaandam
Op 1 september vindt de vierde 
Zaanserfgoedmarkt plaats. Hierbij 
presenteren zich diverse Zaanse erf
goedinstellingen, waaronder de HVW 
met een kraam met als thema ‘De 
Zaan’, levensader van Wormerveer.
De markt duurt van 10.00 uur tot
17.00 uur.

8 en 9 september Open Monumenten
weekend
Op zaterdag 8 september is in het 
kader van het Open Monumenten
weekend weer de mogelijkheid een 
rondleiding te krijgen op onze mooie 
monumentale begraafplaats aan de 
Marktstraat. De eerste rondleiding 
start om 11.00 uur; de tweede begint 
om 14.00 uur. Bovendien geeft Cees 
Woud, eigenaar van Steenhouwerij 
Cees Woud Natuursteen zaterdag 8 
september van ’s morgens 11.00 uur 
tot ‘s middags 16.00 uur een demon
stratie steenhouwen.

Cees Woud aan het werk

12 september ‘t Praatje gaat weer met 
Diet List-Hildering
De vakantieperiode is weer voorbij, 
dus het wordt de hoogste tijd voor 
‘Het Praatje gaat weer’. Diet vertelt 
en luistert graag naar uw verhalen.

Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u 
hiervoor terecht in ons clubhuis.
Ook niet-leden zijn van harte wel
kom!

29 september ledencontactmiddag
(zie voor nadere bijzonderheden de 
uitnodiging in deze nieuwsbrief)

15 oktober Grote Zaanse Geschiede
nisquiz
De derde editie van de Grote Zaanse 
Geschiedenisquiz vindt plaats op 
maandagavond 15 oktober a.s. in de 
kleine zaal van het Zaantheater. Dit 
jaar doen maar liefst twintig teams 
mee, waaronder ook die van de HVW. 
Wilt u ons team toejuichen, dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden via htt- 
ps ://www. zaansergoed. nl/home/?p=4 
277. Toe wij zing geschiedt op volgor
de van binnenkomst.
De aanvangstijd was bij het ter perse 
gaan van deze Nieuwsbrief nog niet 
bekend. Houdt u de plaatselijke 
(dag)bladen dus goed in de gaten!

2 november Lichtjesavond op de Oude 
Begraafplaats West
Net als vorig jaar valt de laatste vrij
dag van de maand oktober, de dag 
waarop traditiegetrouw de Lichtjes
avond plaats vindt, midden in de 
herfstvakantie. Veel kinderen en 
leerkrachten van Openbare 
Basisschool De Pionier zijn dan af
wezig. Omdat het optreden van de 
kinderen bij de lichtjesavond een be
langrijk onderdeel van het program
ma vormt, heeft het bestuur besloten 
de lichtjesavond te verschuiven naar 
vrijdag 2 november a.s., aanvang:
19.00 uur.

14 november ’t Praatje gaat weer met 
Diet List
Aanvang 14.00 uur, locatie: ons club
huis. Ook niet leden zijn van harte 
welkom!

17 november 2018 Gewijzigde data 
Historische Voordeelmarkt
De in april jl. georganiseerde Histo
rische Voordeelmarkt trok op de vrij
dag en zondag zichtbaar minder 
publiek. Het bestuur heeft dan ook 
besloten de duur van de voordeel
markt in november a.s. te beperken 
tot een dag en wel zaterdag 17 no
vember. Een en ander vindt plaats in 
ons clubhuis; aanvang: 14.00 uur tot
17.00 uur.

Noteert u bovenstaande data in uw 
agenda?

En verder
Schaalmodel binnenvaarder
In de jaarvergadering van 21 maart

jl. werd door de voorzitter een op
roep gedaan voor het schaalmodel 
van een binnenvaarder die in de oor
logsjaren door het verzet in 
Wormerveer tot zinken was ge
bracht, een passende plek te vinden. 
De HVW kon dit schaalmodel wegens 
ruimtegebrek geen onderdak geven. 
Ons lid Martin de Boer nam naar 
aanleiding hiervan contact op met 
het secretariaat en meldde dat de 
Vereniging De Binnenvaart in Dord
recht hierin ongetwijfeld interesse 
had. Enige e-mails en telefoontjes la
ter resulteerden in het verplaatsen 
van het schaalmodel naar het muse
um van genoemde vereniging.
Met dank aan Martin voor zijn actie 
in deze kwestie.
Het bestuur ontving vervolgens de 
volgende e-mail: ‘Namens vereniging 
‘De Binnenvaart’ wil ik de Histori
sche Vereniging Wormerveer harte
lijk bedanken voor het model van de 
binnenvaarder, die aan het eind van 
de oorlog in de Zaan bij Wormerveer 
door het verzet tot zinken is ge
bracht. We zijn zeer vereerd dat we 
dit model via de heer De Boer van u 
hebben ontvangen en ten toon 
mogen stellen in ons Binnenvaart- 
museum aan boord van de voormali
ge duwboot ‘René Siegfried’, 
Maasstraat 13 in Dordrecht.
U bent van harte uitgenodigd om een 
keer een bezoek aan ons museum te 
brengen. We zijn alle donderdagen 
en de eerste zaterdag van de maand 
geopend van 10 tot 16 uur’.

Nieuws van Meldpunt bedreigde pan
den
Pand Noordeinde 66 
Acties van de werkgroep bedreigde 
panden, waarin namens de HVW Jan 
Betlem en Jan Klomp zitting hebben, 
leidden ertoe dat de huidige bewoner 
van het pand van de nieuwe eigenaar 
een huurcontract heeft gekregen 
voor de duur van vijf jaar. Sloop/ver
plaatsing van het pand is hiermee 
voorlopig van de baan.

Panden Weverstraat 45-47
Uit onderzoek is gebleken dat de be
treffende panden nog in een redelij
ke bouwkundige staat verkeren, 
zodat restauratie tot de mogelijkhe
den behoort. Het meldpunt heeft 
naar aanleiding van vragen aan de 
eigenaar van bovengenoemde pan
den te horen gekregen, dat deze 
hersteld zullen worden en ver
volgens in de verkoop gaan. Hier
door zouden zij voor de 
gemeentelijke monumentenlijst 
voorgedragen kunnen worden.



Deelname HVW aan Rabobank Club
kas Campagne
De HVW heeft zich ingeschreven 
voor deelname aan de Rabobank 
Clubkas Campagne en deze in
schrijving is positief beoordeeld. Als 
bestedingsdoel heeft het bestuur ge
kozen voor de aanschaf van een scan
ner en een aantal extra computers.
Dit om alle aangeleverde materialen 
nog sneller door de groep vrijwilli
gers te laten verwerken en in het in
middels rijke archief te laten 
opslaan. Alle leden van de Rabobank 
Zaanstreek (voor alle duidelijkheid: 
als klant bij de Rabobank bent u niet 
automatisch lid, dus mocht u geen 
bericht hebben ontvangen, dan weet 
u waardoor dit komt) hebben in
middels voor de stemperiode van 28 
augustus tot en met 17 september 
2018 een unieke stemcode ontvan
gen en vijf stemmen, waarvan maxi
maal twee stemmen via de stemsite 
op dezelfde vereniging mogen wor
den uitgebracht. We wachten in 
spanning het resultaat af!
Op de website www.rabo- 
bank.nl/zaanstreek vindt u meer in
formatie over de Rabobank Clubkas 
Campagne.

Afscheid Piet Bakker als verkooppunt 
voor de HVW
Piet Bakker sluit per 1 september 
a.s. zijn in Wormerveer wereldbe
roemde Rokersspeciaalzaak aan de 
Zaan weg nr. 124c en gaat - na 45 
jaar de zaak samen met zijn vrouw 
Jelly te hebben geleid - van een wel
verdiend pensioen genieten. Hiermee 
komt ook een eind aan de verkoopac- 
tiviteiten in zijn winkel voor de HVW 
Reden voor het bestuur om bij Piet 
langs te gaan en hem en zijn vrouw 
in de bloemetjes te zetten als dank 
voor hun jarenlange inzet voor onze 
vereniging.
Piet nam in 1973 de zaak over van 
zijn vader Cees Bakker (Nederlands 
kampioen baan wielrennen in 1949), 
die op zijn beurt in 1951 Age Visser 
als eigenaar opvolgde .
Na 1 september komt Kaasspeci- 
aalzaak ‘De Kleine Bourgondiër’ in

het pand, waarmee een eind aan de 
geschiedenis van het pand als rook
warenwinkel komt.
De HVW is blij aansluitend aan het 
vertrek van Piet een nieuw verkoop
punt te hebben gevonden in 
Wormerveer noord bij Boekhandel 
Bruna aan het Marktplein nr. 17.

Schoonmaken clubhuis
Helaas moet mevrouw Verhoef in ver
band met gezondheidsproblemen 
met haar schoonmaak-werkzaamhe- 
den in het clubhuis stoppen. Het be
stuur zoekt daarom naarstig naar 
een andere vrijwilliger die eenmaal 
per twee weken/per maand een och
tend of middag gewapend met stof
doek en stofzuiger het stof in het 
clubhuis te lijf wil gaan, zodat het 
clubhuis -  ons visitekaartje voor de 
bezoekers die wekelijks langs komen 
-  er netjes uit blijft zien.
Wilt u een handje helpen? Neemt u 
dan contact op met 
secretaris@hvwormerveer.nl of te
lefonisch 075-6351964.

Nieuwe leden:
F.J.L. Oomen - A Smith - B.J Brussel 
H. Groeneweg - W.J.M. Warmerdam 
P Harbering - P van Nieuwburg

NB: Nieuwe leden, die zich na 1 juli 
van het lopende jaar aanmelden, be
talen voor de rest van het jaar euro 
9,50 contributiegeld. Eerder verzon
den Nieuwsbrieven en WW’s worden 
niet meer nagezonden.
Daarna betalen zij het volledige con
tributiebedrag.

ANBI, schenkingen en legaten
De Historische Vereniging 
Wormerveer is een culturele 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dat betekent dat het fiscaal 
aantrekkelijk kan zijn om de vereni
ging eenmalig of periodiek te schen
ken. Er gelden wel enkele regels. Er 
mag geen tegenprestatie tegenover 
de gift staan. Zo kan de contributie 
voor de vereniging niet worden afge
trokken. En met bankafschriften of 
kwitanties moet bij de belasting
dienst kunnen worden aangetoond 
dat er daadwerkelijk een gift of 
giften zijn gedaan. Meer informatie 
hierover is te vinden op de website 
van de belastingdienst.

Tenslotte
Hebt u uw e-mailadres al doorge
geven aan het secretariaat secre
taris @ hvwor merveer. nl. ?

En wat vindt u van onze Facebookpa- 
gina? Eventuele reacties kunt u rich
ten aan secretaris@hvwormerveer.nl

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

Colofon

De 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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Bestuur
voorzitter Dick Zwart
secretaris Aly Heijltjes-Gorter
penningmeester vacant 
algemeen Jan Betlem
algemeen Ger Bakker
algemeen Nico Tromp
algemeen vacant

Werkgroepcoördinatie
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 
-16.0 0 uur 
Contributie 2018
€ 18,50 (of €26,- voor een gezinslidmaat- 
schap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar. 
Rabobank Zaanstreek:
NL88 RABO 0394910885 
KVK Amsterdam 34180336Piet en Jelly Bakker in hun zaak
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