
Een bijdrage van Dick Zwart, 
inmiddels ex-voorzitter
Tijdens de jaarvergadering van 16 
april jl. ben ik afgetreden als voorzit
ter van de Historische Vereniging 
Wormerveer. De vereniging waarbij 
ik mij als een vis in het water voel en 
waarbij ik vanaf de oprichting in 
2003 betrokken ben geweest.
De reden dat ik aftreed als voorzitter 
is niet omdat ik het niet naar mijn 
zin heb, integendeel, want ik heb 
fantastische medebestuursleden. Het 
is simpelweg om het feit, dat Zwart 
een tikkeltje ouder wordt en nog an
dere dingen wil blijven doen, zoals 
archiefwerk en onderhouds
werkzaamheden op de Oude Begraaf
plaats. Voorlopig blijf ik nog wel als 
algemeen bestuurslid aan.
De HVW heeft zich de afgelopen ja- 
ren naar buiten toe uitstekend ge
presenteerd met een drietal 
tentoonstellingen en de realisatie 
van de restauratie van het Laangraf 
op de Oude Begraafplaats West. Dit 
hebben wij met elkaar volbracht en 
is zeker iets om trots op te zijn! 
Daarnaast nam de HVW deel aan of 
organiseerde diverse activiteiten zo
als de historische voordeelmarkt en 
‘het praatje gaat weer’ in ons club
huis, de Green & Country Fair in het 
mooie Wilhelminapark, de histori
sche wandelingen door Wormerveer 
noord en zuid en de alom bekende 
lichtjesavond.
Uiteraard was dit alles zonder de 
hulp van onze vrijwilligers niet 
mogelijk geweest. Zij vormen het 
kloppend hart van de vereniging en 
houden de vereniging draaiend. 
Iedereen HARTELIJK BEDANKT!

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter

Aftreden voorzitter
U hebt het in het voorwoord van 
Dick Zwart al gelezen: Dick is afge
treden als voorzitter van onze vereni
ging om vervolgens meteen als 
algemeen bestuurslid aan te treden. 
Een flitsende actie, waarmee het be
stuur uiteraard zeer blij is: Dick’s 
kennis en netwerk blijven hierdoor

voor de HVW behouden!
Dick is vanaf de oprichting van onze 
vereniging onlosmakelijk verbonden 
met de HVW en blijft naar buiten toe 
dan ook het gezicht van de HVW.

de voorzitter wordt bedankt

Dick ontving als blijk van waar
dering voor zijn tomeloze inzet als 
voorzitter een cadeaubon. Ook 
Corrie Zwart ‘als vrouw achter de 
voorzitter’ werd niet vergeten en
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Corrie bedankt

kreeg een bloemetje overhandigd.
De door Dick zijn aftreden ontstane 
vacature is helaas nog niet vervuld. 
Voorlopig zullen de bestuursleden de 
voorzitterstaken onderling verdelen. 
Uiteraard hoopt men op een goede 
kandidaat voor deze functie! Mocht u 
interesse hebben, neemt u dan con
tact op met Dick Zwart, tel. 075- 
6282468.

14 februari 2019 Wandeling langs bezit 
Parteon
Op donderdag 14 februari or
ganiseerde Parteon voor een aantal 
van haar personeelsleden een 
wandeltocht langs haar huizenbezit 
in Wormerveer. Degene, die deze 
wandeling zou leiden, moest zich die

dag wegens ziekte echter afmelden. 
Parteon moest snel een vervanger 
vinden en vond deze in de persoon 
van ons lid Piet Jongert. Piet, nog
maals hartelijk bedankt voor je inzet! 
Van Parteon ontving de HVW een 
kleine donatie. Inmiddels heeft Piet 
meerdere wandelingen met Parteon- 
medewerkers gemaakt en hierbij ook 
onze trots, de Oude Begraafplaats 
West, bezocht. Daar trok het oude, 
gehavende zogeheten vazenbord bij 
de ingang van de begraafplaats de 
aandacht van de wandelaars. De 
kwestie heeft men binnen Parteon 
besproken, hetgeen resulteerde in de 
toezegging, dat Parteon een nieuw 
bord zal maken!
Waar een wandeling al niet toe kan 
leiden.
Wordt vervolgd.

het oude zogenaamde vazenbord

13 maart 2019 Het praatje gaat weer 
met Diet List-Hildering
Op 13 maart stormde en regende 
het, maar het was gewoon volle bak 
in ons clubhuis, want Diet hield im
mers haar praatje. Na afloop had 
Diet voor iedereen een door haar ge
schreven verhaal meegenomen. Be
dankt Diet!
Het eerstvolgende praatje vindt na 
de vakantiemaanden plaats en wel op 
woensdag 1 1  september a.s.; aan
vang 14.00 uur.



21 tot en met 24 maart 2019 Tentoon
stelling hofjes, paden en pakhuizen
Een grote groep vrijwilligers heeft 
zo’n anderhalf jaar gewerkt aan de 
totstandkoming van deze tentoon
stelling. Het resultaat mocht er zijn! 
Donderdag 21 maart rond 14.00 uur 
vond de officiële opening plaats. 
Voorafgaand hieraan schetste onze 
archivaris Loes van Horssen in een 
paar woorden hoe ‘hofjes, paden en 
pakhuizen’ tot stand was gekomen. 
Daarna verzocht Loes scheidend 
voorzitter Dick Zwart als officiële 
openingshandeling van de tentoon
stelling twee voorwerpen te onthul
len die hiermee verband hielden.
Het betrof twee op canvas afgedrukte 
schetsen van de Wormerveerse 
kunstenaar Cees Bolding, waarop de 
start van de bouw van het Hof Saen- 
den in oktober 1915 te zien is.

onthulling schetsen Cees Bolding

Dick haalde bij het zien van de schet
sen meteen een jeugdherinnering op: 
hij speelde als kleine jongen name
lijk in de prachtige tuin die het Hof 
Saenden toen nog rijk was en waar 
je alleen via slinkse wegen in kon 
komen. Na een korte toespraak ver
klaarde Dick vervolgens de tentoon
stelling voor geopend. Vrijdag 22 
maart, tegen het eind van de mid
dag, kwamen wethouder Natasja 
Groothuismink en wijkmanager 
Monica Briefjes langs. Dick Zwart 
verwelkomde de dames, waarop Na
tasja het woord nam en de HVW 
complimenteerde met de neergezette 
tentoonstelling. Vervolgens verraste

v/nr. Loes van Horssen, wethouder 
Natasja Groothuismink, Monica Briefjes 
en Dick Zwart

ze onze voorzitter totaal door hem 
een zogeheten vrij williger s- 
waardering van de gemeente Zaan
stad toe te kennen voor al zijn 
werkzaamheden in de afgelopen ja- 
ren en in het bijzonder voor die bij 
onze vereniging. Een mooie af
sluiting van de tweede tentoonstel- 
lingsdag.

onze voorzitter Dick Zwart wordt in de 
bloemetjes gezet

Zaterdag 23 en zondag 24 maart 
trok de tentoonstelling de meeste be
zoekers. Op die dagen organiseerde 
de werkgroep archief onder leiding 
van Piet Jongert in het kader van de 
tentoonstelling als extraatje een 
tweetal wandelingen langs hofjes, 
paden en pakhuizen. Onderweg be
zocht men de pakhuizen Purmerend 
(Sluispad) Oude Sluijs (Karnemelks- 
pad) en De Wildeboer (Dubbele- 
buurt). In totaal werd de tentoon
stelling door 415 personen bezocht, 
aanzienlijk minder dan de voorgaan
de tentoonstellingen, die beide ruim 
700 bezoekers trokken.

Naslagwerk pakhuizen Wormerveer
Tijdens de tentoonstelling kon men 
tegen betaling van € 10  intekenen op 
een door ons lid Letty Swart samen
gesteld naslagwerk over de pakhui
zen van Wormerveer.

Letty Swart met het naslagwerk

Ook nu is het nog mogelijk een 
exemplaar te bestellen via Letty (te
lefoon 06-20772254).
Letty ontvangt overigens graag nog 
informatie over pakhuis San Domin
go aan het Noordeinde. Dit pakhuis 
is in 1920 verbrand. En weet iemand 
wellicht welk pakhuis kaashandelaar 
Lieshout zou hebben gebruikt rond 
1850? Letty ziet uw reactie graag 
tegemoet!

Maandag 25 maart werd met veel 
hulp de tentoonstelling afgebroken 
en afgevoerd. Iedereen nogmaals 
hartelijk bedankt voor zijn/haar in
zet!

25 maart 2019 rondleiding Oude Be
graafplaats West
Om de twee maanden organiseert de 
afdeling personeelszaken van 
Gemeente Zaanstad voor haar nieu
we medewerkers ‘op pad in de stad’ 
en brengen zij een bezoek aan een 
project of locatie in de gemeente 
Zaanstad. Ditmaal stond een rondlei
ding op de Oude Begraafplaats West 
op het programma. Dick Zwart, onze 
expert op het gebied van de begraaf
plaats, nam deze rondleiding voor 
zijn rekening.

14 april 2019 Literaire salon, een bij
drage van Loes van Horssen, archiva
ris
Het archief heeft op zondag 14 april 
jl. medewerking verleend aan de lite
raire salon in het Zaantheater met 
als thema Simon (dominee) en Her
man Gorter (dichter) uit Wormer
veer. De HVW heeft bijpassende ten- 
toonstellingstellingspanelen 
geleverd over vader en zoon Gorter. 
Deze panelen werden tijdens de sa
lon gepresenteerd op een zuil en 
digitaal op het scherm als het re
fereerde aan het besproken item.
Als dank mocht ik een praatje 
houden over onze vereniging, haar 
uitgebreide collectie en de grote va
riatie in schenkingen.

Loes tijdens de literaire salon met Hans 
Kuyper



16 april 2019 Jaarvergadering 
Een bijdrage van Ger Bakker, 
algemeen bestuurslid, over de finan
ciën
EEN VERENIGING DIE FINANCI
EEL GEZOND IS, MAAR...
Dat konden we tijdens de jaarver
gadering op 16 april jl. melden aan 
de 39 aanwezige leden in De Kos
terij. Financieel gezond, mede door 
de mooie gift waar we al eerder over 
schreven in de Nieuwsbrief. De 
toelichting op de resultatenrekening, 
de balans en de begroting riep 
weinig vragen op. De kosten zullen 
door ons heel goed in de gaten ge
houden moeten worden gehouden, 
om zo de uitgaven zo laag mogelijk 
te houden. Het vrij snel teruglopen
de ledenaantal (momenteel zo’n 680) 
is een punt van aandacht. We zullen 
proberen deze neergaande lijn te 
stoppen, met de wetenschap dat dit 
probleem niet alleen bij ons als ver
eniging speelt. Nog niet alle leden 
hebben de contributie over 2019 be
taald. Op het moment van dit 
schrijven hebben zo’n 40 leden een 
tweede herinnering van onze leden
administrateur Han Eelman ontvan
gen met het verzoek de contributie 
alsnog over te maken.

Verslag kascommissie en déchar- 
geverlening
Mede namens kascommissielid Han 
Eelman nam Jan Klomp het woord 
en bedankte Roel Larooij voor zijn 
inzet als penningmeester gedurende 
de afgelopen jaren. Jan Klomp com
plimenteerde Ger Bakker met het 
professionele financiële beleid en de 
opzet van de financiële cijfers. Han 
Eelman en hij hebben alle stukken 
en bescheiden betrekking hebbende 
op de boekhouding over de periode 1 
januari 2018 tot en met 31 december 
2018 van de HVW gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De vergadering 
verleende hierop het bestuur déchar
ge. Han Eelman trad af als kascom
missielid, reserve-lid Jaap Klomp 
wordt kascommissielid, naast Jan 
Klomp en Hans de Witte meldde zich 
aan als reservelid.

Bestuursmutaties
Zoals eerder gemeld, trad Dick Zwart 
af als voorzitter en aan als algemeen 
bestuurslid. Aftredend en herkies
baar was Ger Bakker (algemeen be
stuurslid). Verkiesbaar als algemeen 
bestuurslid was René Bont. De ver
gadering ging unaniem akkoord met 
deze benoemingen.

Na behandeling van de agendapun
ten werd een bijna honderd jaar ou
de gedigitaliseerde film vertoond

met beelden van winkels op de Zaan- 
weg uit die tijd.. Dick Zwart gaf uit
leg over de plekken waar deze 
winkels zich bevonden en wat er nu 
gevestigd is. De leden wisten deze 
verrassing zeer te waarderen! 
Mevrouw Dik nam de presentielijst 
weer voor haar rekening, terwijl de 
catering zoals vanouds in vertrouw
de handen was bij Johan van Poel
geest en Willem Schraal

29 juni 2019 ledencontactmiddag 
U I T N O D I G I N G
Het bestuur nodigt u van harte uit 
voor een ledencontactmiddag op za
terdag 29 juni a.s. in De Kosterij aan 
het Noordeinde 21 in Wormerveer.
De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot ca. 16.00 uur. Tijdens deze 
middag vertoont de HVW een drietal 
oude gedigitaliseerde films over 
Wormerveer. Na afloop volgt zoals 
gewoonlijk een hapje en een drankje.

11 september 2019 het praatje gaat 
weer
Aanvang: 14.00 uur in ons clubhuis.

14 september en 15 september 2019 
Open Monumentenweekend
Het is de bedoeling op zaterdag 14 
september in pakhuis Het Schepel de 
maquette Wormerveer Anno 1750 
voor publiek tentoon te stellen. Le
den van de maquettegroep zullen 
dan aanwezig zijn om toelichting te 
geven. Zondagmiddag 15 september 
staat een rondleiding gepland op de 
begraafplaats; aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 1 november 2019 Lichtjes- 
avond
In de afgelopen jaren hebben een 
aantal waxine/jampotjes de lichtjes- 
avond niet overleefd, waardoor de 
voorraad aanvulling behoeft.
Hebt u (jam)potjes (zonder etiket!!!), 
waarin een waxinelichtje past, dan 
houdt het bestuur zich aanbevolen. 
Het clubhuis zal hiervoor op een in 
een volgende nieuwsbrief te ver
melden datum speciaal geopend zijn, 
zodat alle potjes op dezelfde dag kun
nen worden ingeleverd.

En verder
Nieuws van de werkgroep bedreigde 
panden/bebouwde omgeving, 
een bijdrage van Jan Betlem, 

algemeen bestuurslid
Samen met Jan Klomp probeer ik al
le historisch belangrijke panden in 
Wormerveer (inclusief West- Knollen
dam) in de gaten te houden om zo
doende zoveel mogelijk van deze 
panden te behouden. Er is helaas al 
zoveel fraais en waardevols gesloopt 
de afgelopen decennia.

Zo hebben we ons de afgelopen tijd 
bezig gehouden met:
- de rooms-katho! ieke kerk en pas
torie
Hiervoor bestaat nu brede aandacht; 
de wil om deze panden te bescher
men is groeiende.
- de wegsloot aan het Noordeinde 
Het is het enige nog bestaande stuk 
wegsloot in Wormerveer en dient in 
het nieuwe bestemmingsplan te 
worden opgenomen.
- bestemmingsplan Noordeinde 
De HVW heeft op dit plan gere
ageerd. Het ging de HVW om het ge
hele plan van aanpak en de 
positionering van de woningen 
rondom de bestaande woning Noord
einde 66 en de invulling van het 
terrein van de voormalige hout
handel Konijnenberg.
- Noordeinde 66 (het woonhuis van 
de dames Bruin)
Het bestemmingsplan sprak over een 
hoogte van veertien meter in de om
geving van de historische woning 
aan het Noordeinde 66. In een ge
sprek met ontwikkelaar en architect 
hebben we dat terug kunnen bren
gen tot aanvaardbare hoogten, pas
send in de omgeving van deze 
woning.
- Zeeheldenbuurt
De Zeeheldenbuurt vormt door stijl 
en vorm een bijzondere woonbuurt. 
De gemeente is nu bezig met een be- 
schermingsvoorstel.
- Zaanweg 14 (door brand aange
tast)
Onderzocht wordt of de voorgevel 
kan blijven bestaan.
- Zuideinde
Het plan om hier een galerijflat te 
bouwen is van de baan. Er wordt nu 
door andere architecten een aange
past bouwplan gemaakt, uitgaande 
van circa 26 wooneenheden. Tenslot
te vragen wij u wederom samen met 
ons er op te letten dat historische 
panden en objecten niet verloren 
gaan. Als u iets vermoedt of waar
neemt van sloop(gevaar): laat het 
aan het bestuur weten!

Oprichten club van 50
Op de oproep tot oprichting van een 
zogenaamde ‘club van 50’ over te 
gaan, hebben slechts twee leden ge
reageerd. U zult begrijpen, dat dit 
aantal niet voldoende is.

Samenvatting komende activi
teiten HVW voor zover nu 
bekend
16.06. Green & Country Fair
22.06. boekenmarkt Marktplein
29.06. ledencontactmiddag
11.09. het praatje gaat weer met 
Diet List-Hildering



14.09 Open Monumentenweekend
15.09. Open Monumentenweekend
29.09. historische wandeling noord
13.10. historische wandeling zuid
0 1 .1 1 . lichtjesavond
de laatste vrijdag van oktober valt in 
de herfstvakantie, zodat de lichtjes
avond (wederom) op de eerste vrij
dag van november plaatsvindt

Nieuwe leden:
N. de Klonia, A. Spaans, D. van Wijk, 
R. Kwint, E Geugjes-Teuthof en S.J. 
Waal.
Hartelijk welkom bij onze vereni
ging!

Werkgroep archief
Corrie Zwart heeft in verband met 
fysieke problemen helaas haar 
werkzaamheden in het clubhuis voor 
de werkgroep archief moeten beëin
digen. Wel blijft zij actief bij de knip
selkrant en kan de werkgroep oude 
begraafplaats, die overigens nog 
steeds vrijwilligers kan gebruiken, 
wekelijks op haar overheerlijke kof
fie rekenen. Bram van der Honing en 
Yvonne Krijt hebben zich als nieuwe 
leden voor de werkgroep archief aan
gemeld. Hartelijk welkom! Bram 
scant voor het archief foto's en ande
re documenten en heeft van Jeep 
Heinen het digitaliseren van de Ten- 
toonstellingspanelen hofjes, paden 
en pakhuizen overgenomen.
Yvonne is begonnen met algemeen 
archief werk; op dit ogenblik brengt 
zij het fotoarchief Wormerveerse 
woningen op orde.

Maquette Parteon
De in ons clubhuis tentoongestelde 
maquette van het Parteon-complex 
heeft een prachtige plek gevonden 
bij de Vereniging van Eigenaren De 
Confiserie in de hal van het 
appartementencomplex op het Krom- 
menieërpad en Dick Laanplein.
Een en ander is in een bruikleen
overeenkomst vastgelegd.

Opruimen clubhuis
Door hard werken van met name 
onze leden Piet Jongert en Willem 
Schraal ziet het clubhuis er weer 
keurig opgeruimd uit. Verder zijn na 
bemiddeling van Piet een aantal ar- 
chiefspullen naar een opslagruimte 
bij Corn. Bak in Assendelft gebracht. 
Deze ruimte stelt genoemde firma 
gratis beschikbaar, waarvoor de 
HVW uiteraard zeer erkentelijk is.

Fotowand clubhuis
In de vorige Nieuwsbrief meldde ik u 
al over een op handen zijnde fotocol
lage op de buitenmuur van ons club
huis. Inmiddels is deze aangebracht.

De herkenbaarheid van het clubhuis 
van de HVW is hiermee een feit! 
zie FOTO hier rechts---------------->

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

ANBI, schenkingen en legaten
De HVW is een culturele Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat het fiscaal aantrek
kelijk kan zijn de vereniging een
malig of periodiek giften te 
schenken. Er gelden wel enkele 
regels. Er mag geen tegenprestatie 
tegenover de gift staan. Zo kan de 
contributie voor de vereniging niet 
worden afgetrokken. En met bankaf
schriften of kwitanties moet bij de 
belastingdienst kunnen worden aan
getoond dat er daadwerkelijk een 
gift of giften zijn gedaan. Meer in
formatie hierover is te vinden op de 
website van de belastingdienst.

Tenslotte
Hebt u uw e-mailadres al doorge
geven aan het secretariaat? (secre- 
taris@hvwormerveer.nl).

Historische Vereniging Wormerveer

TENTOONSTELLING 
Hofjes, paden en pakhuizen

415 bezoekers kwamen de ten toon 
ste lling bezoeken

HtH+ _ 
J'Jn-’feri "s.

Historische Vereniging

Colofon

De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per 
jaar (april, augustus en december) voor le
den en begunstigers van de Historische Ver
eniging Wormerveer.
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