
12  t o r e n k l a n k e n  11  

 

AGENDA 2008 door Trees Korver 
 

Zaterdag 13 september: MONUMENTENDAG 
Een expositie gehouden in de Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd. 
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

Donderdag 13 november: GENOOTSCHAPAVOND 
Uitreiking van het Jaarboek 2008 in De Wijngaard. Aanvang 20.00 uur,  
zaal open 19.30 uur. 
 

U bent van harte welkom en alle bijeenkomsten zijn gratis voor iedereen 
toegankelijk. 

Gaat u verhuizen? Of  kunnen wij u voortaan bereiken via een ander  
e-mailadres? Laat het ons weten! U kunt ons op twee manieren op de  
hoogte stellen van een wijziging in uw (adres)gegevens. 
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer, p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
E-mail: post@genootschapwormer.nl. 

colofon 
Torenklanken is een kwartaaluitgave  
van het Historisch Genootschap Wormer. 
 

Een lidmaatschap kost € 15,00 per jaar. 
Een extra exemplaar van Torenklanken 
is te verkrijgen voor € 1,00. 
 

Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver 
 

Historisch Genootschap Wormer 
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
Opgericht: 14 december 2005 
KvK-nummer: 34242956 
Rabobank: 1145.40.179 
Telefoon: 075 - 642 3798 
E-mail: post@genootschapwormer.nl 
Website: www.genootschapwormer.nl  
http://wormer.geschiedenisbank-nh.nl 
 

Bestuur 
Jan Blokker, voorzitter 
Trees Korver, secretaris 
Bert Vreeswijk, penningmeester 
Nico Koelemeijer, bestuurslid 
Frank Tjeertes, bestuurslid 
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WOORD VOORAF door Trees Korver 

Deze Torenklanken staat geheel in het teken van winkeltjes. ‘Neringdoenden’, 
noemt  Dirk Kuijper de ondernemers van voor de oorlog in zijn Jeugdherin-
neringen. Op het ‘Laantje’ in Wormer telt Dirk al zo’n twaalf middenstanders. 
Het lijkt wel of elk huis in Wormer een gedeelte van het pand gebruikte als 
winkel. Genoeg om over te schrijven en om er een expositie aan te wijden 
tijdens Monumentendag op 13 september a.s. In deze nieuwsbrief kunt u iets 
lezen over de huidige bewoners van Cent van Blad, ooit de kruidenierswinkel 
van Hein Hille. Ook is er verheugend nieuws over subsidies voor ons Jaar-
boek. Verder hebben wij twee leuke reacties ontvangen naar aanleiding van 
de oproep van Dirk Brouwer. Schrijft u Monumentendag in uw agenda? Dan 
kunt u alles over de winkels in Wormer uit vroegere tijden bekijken in de  
Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd. U mag het niet missen! 

Een nog ‘jonge’ Jan Vink staat bij zijn NSU 1000 voor Dorpsstraat 147, het  
vroegere kruidenierswinkeltje van Hein Hille. De huidige bewoners hebben het ‘Cent 

van Blad’ genoemd. Achter de betimmering op de zuidoosthoek zaten vroeger de  
twee etalageramen. Verderop is de winkel van Nooij zichtbaar. Fotografie: Hen-Jan Rem. 

nieuwsbrief 11 - september 2008 
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WOORD VAN HET BESTUUR door Jan Blokker 

De meeste vakanties zitten er zo langzamerhand op en de R is alweer in de 
maand. En dat is zeker niet de R van rustig aan! Er wordt met man en macht 
gewerkt aan de totstandkoming van ons derde Jaarboek en het is inmiddels 
wel zeker dat het niet voor de eerder verschenen uitgaven zal onderdoen.  
Ook zijn we al sinds eind vorig jaar bezig met de voorbereiding van de expositie 
op Open Monumentendag. In mei - tijdens de jaarvergadering - lieten we al 
een klein deel van de verdwenen winkeltjes in Wormer aan u zien, maar nu 
proberen we alle winkeltjes uit de periode 1900-1955 de revue te laten passeren. 
Het zijn er meer dan 125, maar gelukkig was er goede hulp bij het verzamelen 
van al die gegevens en ook hebben we geprobeerd allerlei advertenties, vooral 
uit het Wormer en Jisper Advertentieblad, bij de foto’s te plaatsen. Er zijn heel 
interessante exemplaren bij! 
Komt u vooral kijken en ons helpen om nóg meer gegevens te verzamelen, 
zodat we in de toekomst wellicht in de gelegenheid zijn er een mooie publicatie 
van te maken. 
Het ledental van onze vereniging lijkt zich te stabiliseren rond de 400, maar 
ook wat dat betreft gaan we er tegenaan. We kunnen zeker nog meer leden 
gebruiken en roepen daarbij ook deze keer weer uw hulp in.   
Tot ziens op Open Monumentendag in de Kerkstraat!  

AAN DE REDACTIE VAN TORENKLANKEN door Seiny Klopper 
 

Wat een verrassing in uw uitgave Torenklanken 9 de felicitatie aan te treffen 
naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van onze Oudheidkundige  
Commissie Jisp. Inderdaad, de commissie bestaande uit drie leden Jaap 
Slooten (onderwijzer), ds. Stratingh (dominee) en Wim Voster (zoon van de 
burgemeester) werd in 1948 door de gemeente Jisp aangesteld. Hun eerste 
uitgave betrof een geschriftje over Jisp. Tijden veranderen als je leest dat ze 
met de opbrengst (50 cent per stuk) onder andere de kronen konden 
aanschaffen die in de raadzaal hangen. 
Het leek ons goed  om vanuit Jisp (met een lichte jaloezie naar de Nieuwsbrief) 
uw jong Genootschap veel succes te wensen en ook zo'n jubileum (door ons 
gevierd met koffie en Jodenkoeken) te gaan halen. 
 

 
  Het gaat u goed,  
 Wens van de leden van de  
 Oudheidkundige Commissie Jisp  
 
 NB Op verzoek is het geschriftje opvraagbaar.  
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SCHENKINGEN door Trees Korver 

� Via Henk Onderwater het archief  
van de NBA Wormer. 
� Jan Rem kaarten met schema van  

waterwegen VGZ 1944. 
� W. Knijn een verzameling oorlogsbonnen. 

 
Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel  
gebruiken. Hartelijk dank voor uw giften. 

SUBSIDIES JAARBOEK door Frank Tjeertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de realisatie van ons jaarboek hebben we elk jaar nog subsidies nodig. 
Het bestuur is er steeds in geslaagd de nodige gelden bij elkaar te brengen. 
Diverse fondsen en instellingen zijn bereid om ons te ondersteunen. Zo 
ontvangen we dit jaar een bijdrage van de Stichting Bijdragen Doelen in 
Wormer en Oostknollendam en, voor de tweede keer, van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen en Wormerwonen.  
Om voor meerdere jaren zeker te zijn van de nodige financiën, zoeken we met 
name naar sponsors die voor een aantal jaar een bijdrage beloven. Het  
bestuur is dan ook erg ingenomen met de toezegging van Cargill B.V. (bij  
Wormers ook bekend als Gerkens Cacao) voor de komende vijf jaar en de 
Rabobank Zaanstreek voor drie jaar. De redactie van ons jaarboek heeft 
voorlopig nog jaren werk! 

Op 1 augustus 2008 tekenden Bert Vreeswijk en Jan Blokker het sponsorcontract  
met de Rabobank. Midden:de heer F.R. van Dam, directievoorzitter van de Rabobank. 
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REACTIES OP OPROEPJES VAN DIRK BROUWER 
In Torenklanken 10 stonden verschillende oproepjes. Twee reacties: 
 
1. Dag Dirk, 
Over Cornelis Michlenbrink weet ik het volgende. Rond 1900 was hij koster 
van de rooms katholieke kerk, doodgraver en wellicht nog het een en ander. 
Hij was betrokken bij de oprichting van de rooms katholieke begrafenisvereni-
ging St. Barbara in november 1908. Hij had ook een ‘boekhandel’ grenzend 
aan het schoolplein van de voormalige Mariaschool. Het was een klein houten 
pandje. Uit mijn kinderjaren ken ik zijn dochters Agie en Mie alsmede zijn zoon 
Piet. Die haalde contributie op voor het ziekenfonds, was grafdelver, koster, 
organist en klokkenluider. Dit laatste deden zijn zusters ook wel voor hem. Jan 
Blokker heeft ze ook gekend. Vriendelijke groet, Hans Kleij 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Beste Dirk (as ik zo astrant mag weze, je zo te noeme), 
Vanuit Loosdrecht volgen we met belangstelling de historische informatie uit 
Wormer. 'Ik ben zo vrij op de oproep te reageren omdat ik vanaf 1960 op de 
verlengde Zandweg (nr. 133) heb gewoond. Ik denk dat de bewoner van 
Zandweg 107, die de 1-paardsmaaimachine, etc. te koop aanbood ‘boer 
Jaapies’ was die daar als vrijgezel met zijn zuster woonde. De boerderij stond 
‘inverdan’ naast het woonhuis en is later als garage verhuurd. Jaapies had na 
1960 nog een paard (een Belgisch trekpaard (?): een ‘Bels’). Dat paard is tot 
mijn ontsteltenis met een hoofdschot gedood door iemand van het slachthuis 
uit Zaandam en werd, net toen ik uit school kwam, afgevoerd met een lange 
grijze trailer (getrokken door een grijze landrover). Deze combinatie reed vaak 
rond in Wormer en de polders om kadavers op te halen. Naast boer Jaapies 
woonde westwaarts de familie Poulain, daarnaast familie De Boer (de 
‘katverdam’, waar Dirk Kuijper op pagina 7 in Torenklanken 10 over spreekt). 
Pas daarnaast woonde volgens mij de familie Ammeraal er naar mijn herinne-
ring, dus niet op de plaats van het huis van De Boer. Daarmee is mijns inziens 
zijn informatie onjuist. Dat laatste is gemakkelijk te verifiëren via mijn jongste 
broer René (van Maanen), die deel uitmaakt van jullie redactie en thans ons 
ouderlijk huis Zandweg 133 bewoont. Echter, als goed onderwijzer is hij nu 
(alweer) met vakantie en dus niet voor informatie bereikbaar. Ik hoop hem 
echter via een kopie van dit schrijven wakker te schudden. Met veel waarde-
ring voor jullie berichtgeving en hartelijke groet, Cees van Maanen 

Piet Michlenbrink, zoon van Cornelis 
Michlenbrink. Wormer: oude organist  
60 jaar aan de Maria Magdalena-Kerk.  
De foto is genomen op 22 april 1952. 
Waterlands Archief: WAT002001354 
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JAARBOEK 2006 WEER BESCHIKBAAR! door Frank Tjeertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel nieuwe leden stelden regelmatig de vraag of ze ons eerste jaarboek 
(2006) nog konden kopen. Dat heeft het bestuur doen besluiten om het 
jaarboek in een kleine oplage (50 stuks) te laten herdrukken. Zo'n kleine 
oplage is natuurlijk duurder. Toch kost ook Jaarboek 2006 niet meer als 
Jaarboek 2007. Beide boeken zijn nog beschikbaar voor € 22,50 per stuk.  
Op Monumentendag (13 september a.s in de Nieuwe Kerk) en tijdens onze 
verenigingsavond (13 november a.s) kunt u uw boekenkast (of die van een 
ander) met een exemplaar verrijken.  
Daarnaast is het Jaarboek 2006 ook nog, tegen contante betaling, te koop bij 
Frank Tjeertes, Riemenmaker 20. Wel van tevoren even bellen of hij thuis is: 
075-642 11 29. 

Er is nog veel vraag 
naar ons Jaarboek 

2006. In een  
beperkte oplage 
hebben wij een 

herdruk laten  
maken en stellen 

wij u in de gelegen-
heid om uw serie 
Jaarboeken com-

pleet te maken. 
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JEUGDHERINNERINGEN UIT DE JAREN DERTIG (3) 
 door Dirk Kuijper 

 

Ik werd opmerkzaam gemaakt, dat op de 'Viersprong' nog een monument 
heeft gestaan. Namelijk zo’n ouderwets stalen slakkenhuis, waarin je dus je 
kleine boodschap kon doen, oftewel een ouderwetse 'pisbak'. Voor ons had 
hij nog een andere functie. Voor het spel ‘Nappie’ – een afkorting van 
Napoleon – was dit monument het station dat je aan moest tikken, als 
degene, die moest zoeken, het station had verlaten. Degene, die moest 
zoeken, moest eerst gelegenheid geven om je te verschuilen. Hierna ging hij 
op zoek naar degenen die zich hadden opgescholen. Óf je werd door de 
‘zoeker’ aangetikt, óf hij was eerder bij het monument en als hij dus eerder 
aantikte, dan was jij de volgende, die moest gaan zoeken. Vele heggen, 
struiken, schuurtjes enz, waren de aangewezen schuilplaatsen. 
Op de laatste bijeenkomst van de Historische Vereniging werd ook de 
vooroorlogse middenstand genoemd. Plots drong het tot me door hoeveel 
‘neringdoenden’ er op de Nieuweweg waren. Gaande vanaf de Viersprong 
was de eerste de manufacturier Ofman gevestigd, aan de linkerkant. 
Daarnaast kwam de groentezaak van Henk Rezee. Rezee ventte zijn groente 
uit en zijn vrouw beheerde de winkel. Ik zie haar nog van achter komen. Altijd 
een wit schort aan en het hoofd een beetje schuin en altijd met de zelfde 
buiging in haar stem, vroeg ze wat je nodig had. 
 
Knol op hol 
Rezee had een paardenkar om zijn waren uit te venten. Ik heb het idee, dat 
Rezee wat angst had voor de paarden. Die beesten voelen dat aan en het 
inspannen van het paard was altijd een enigszins spannende gebeurtenis. Ik 
herinner me nog een keer dat het fout ging. Hij had toen een sterke ‘knol’, ik 
dacht een nog jong Belgisch paard. De paardenkenners kennen dit soort wel. 
Het beest had er die dag niet zo veel zin in om te worden ingespannen en 
Rezee had er veel moeite mee, waardoor het paard er niet rustiger op werd. 
Uiteindelijk lukte het en net toen het paard in het gareel stond, schrok het 
paard ergens van en was natuurlijk niet meer in de hand te houden en sloeg 
op hol. De kar bolderend er achter aan. Nu stond op het kruispunt een houten 
paal met een lantaarn als noodvoorziening. De kar raakte de paal, welke 
prompt afknapte. Door de knal, waarmee het breken gepaard ging, schrok het 
paard en werd ineens weer rustig. Rezee blij dat dit goed afliep, pakte het 
paard bij het bit en het paard gehoorzaamde verder. Wel had hij het paard 
korte tijd later toch maar weer verkocht. 
 
Lappen stof 
Tegenover Rezee, naast de dokterswoning van dokter Horse, later dokter 
Roos, was de kapperszaak van de reeds eerder genoemde Henk Bus. Iets 
verder aan de linkerkant had je de melkzaak van de familie Butter. Daar is  
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EEN CENT 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Het is al lang geleden, 
je kocht met een cent een heleboel 
en je was te vreden. 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Het is toch niet te geloven, 
zelfs met een halve cent 
kwam je alles nog te boven. 

 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Dat zal ik goed onthouwen, 
niet zelden in mijn jongenstijd 
liep ik op drop te kauwen. 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Van koningsbrood en ulevel 
van bakkesvol of toverbal 
van zoethout en van ouwelvel? 
 
Ik weet het nog 
van die cent van het blad 
die zal ik nooit vergeten, 
want ook die zelfde ene cent 
spaarden moeder uit op het eten!  
 
Jaap van Rosmalen 

Boodschappenlijstje van Kniertje 
Klopper-Bark geschreven in 
1933 voor Hein Hille 

SPOREN NAAR WINKELTJES  

Winkeltjes in Wormer in de periode 1900-1955 
 
Komt u allen naar onze expositie in de Nieuwe Kerk aan de Kerstraat op zater-
dag 13 september a.s., Open Monumentendag. Wij laten u daar kennismaken 
met zo’n 130 winkeltjes uit vervlogen tijden. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van 
harte welkom!  
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Wormer kunnen zich het beste de grote sortering snoep herinneren die in het 
winkeltje van Hein Hille werd verkocht. De meeste kinderen die zondags naar 
de kerk gingen vergaten wel eens ‘per ongeluk’ om de cent, die zij gekregen 
hadden, in de collectebus te stoppen. Met de cent werd dan stiekem snoep 
gekocht in het winkeltje waar ook kruidenierswaren en textiel te verkrijgen 
waren. Keeswillem heeft van Kniertje Klopper een boodschappenlijstje 
gekregen die zij in 1933 had gemaakt voor Hein Hille. Kniertje vertelde 
Keeswillem dat  aan de bood-schappen op het lijstje te  zien is dat ze toen 
zwanger was! Veel zoetigheid en beschuit staan erop.  
 
Gedicht 
Ook vond het echtpaar Bakker eens een mooie kaart in de brievenbus 
geschreven door Elize Klos uit Krommenie. Er staat op: ‘Beste bewoners van 
dit huis. Toen ik zag dat jullie huis Cent van Blad heette, vond ik dat jullie dit 
gedicht ook moesten hebben. Het is gemaakt door een neef van mijn moeder, 
Jaap van Rosmalen uit Wormerveer. Doe er wat mee, het hoort bij jullie huis.’ 

 
Etalageramen 
Het prachtige Cent van Blad ademt binnen de sfeer uit van vroegere tijden. 
Net als toen heeft elk vertrek een eigen kleur. Keeswillem praat met liefde over 
hun huis en vertelt dat vroeger Gerrit Wezel bijgenaamd ‘Gerritje Vergif’ op het 
stoepje voor het huis zat. Gerrit zijn beroep was herenkapper aan huis. Hij 
woonde aan de westkant in het dubbele woonhuis en had zelf geen voordeur 
aan de wegkant. Daarom zat hij altijd bij de buren op het stoepie. Keeswillem 
is gek op de Zaanse bouwstijl en de Zaanse molens. Hij volgt een opleiding tot 
molenaar. Plannen zijn er nog genoeg bij het gezin Bakker om de 
arbeiderswoning annex kruidenierswinkeltje nog meer te verfraaien. Misschien 
ooit komen de twee etalageramen op de zuidoosthoek (zie foto voorpagina) 
weer terug in het pand aan de Dorpsstraat 147 te Wormer. 
 
 

De arbeiders-
woning annex 
kruidenierswinkel 
Cent van Blad 
anno 2008 
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volgens mij onder andere de latere badmeester Jan Butter geboren. Naast 
melk, boter, kaas en eieren werden er ook vleeswaren verkocht. Het was onze 
vaste leverancier voor dit soort broodbeleg. De melk werd uiteraard door de 
heer (Siem) Butter uitgevent. 
Verder richting Zaanbrug komen we aan de andere kant de winkel van Piet 
Bank tegen, naast Piet Woud, in de volksmond ‘Piet Honger’ genoemd. Bank 
had ook een manufacturenzaak, maar wat meer in de kleding, terwijl de 
eerder genoemde Ofman meer in lappen stof en gordijnen deed. 
Later heeft Cor Hartog een aantal jaren een loodgietersbedrijf gehad in de 
winkel van P. Bank. 
Aan de andere kant van Bank woonde de aannemer L(ouw) van der Linge. 
Daar naast de orthopedische schoenmaker Dekker. 

 
 
 
 
 
 
Glop 
Onze weg vervolgend, passeren we aan de Oost-kant de Kerksteeg. Ik heb 
me altijd afgevraagd hoe ze aan die naam zijn gekomen. Misschien een 
opgave voor onze voorzitter! Dan komen we aan het Glop. Aan dezelfde kant 
als de Kerksteeg, kwamen we de kruidenier Tuinman tegen. Terwijl aan de 
andere kant de melkzaak van Jan Kok was gevestigd. Ook dat was een 
melkboer, die zijn melk uitventte. 
Honderd tot honderdvijftig meter verder passeerde je de bakkerij – met winkel 
– van bakker Steketee. En één bakker op een straat van zo’n zeshonderd 
meter, dat kan natuurlijk niet, dus was op het eind van het Wormer Laantje' 
nog een bakkerij te vinden en wel aan de oostkant. 
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Dit was voorbij het tweede glop, wat de naam droeg Mercuriusweg. De 
bakker, die er volgens mij na de oorlog in kwam, was bakker Hand. Dat was 
ook een banketbakker, die later in de winkel van Jo Ramaer op de Zandweg 
zijn bedrijf uitvoerde. De naam van de bakker ervoor herinner ik me niet meer. 
Een tweede groentezaak op het Laantje zat aan de andere kant van de brede 
steeg en wel de zaak van Elting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scharensliep 
Als we nu even gaan tellen, dan blijken er twaalf ondernemers op het circa 
zeshonderd meter lange 'Laantje' te zijn geweest. En nu? Op de plaats van 
Ofman en Rezee samen, een cafetaria en in de voormalige kapperszaak van 
Henk Bus de drogisterij Hooyschuur. Meer is er niet meer te vinden. 
Moet u ook wel eens denken als je in de supermarkt staat, dat vroeger alles 
thuisgebracht werd als je dat wilde. De melkboer, de bakker, de kruidenier, de 
groenteman, de slager, de peterolieboer, de garen- en bandman, de 
scharensliep, Hein Bruin de balletjesboer, alles kwam langs de deur. Of je 
haalde het zelf. Bijvoorbeeld, de stroop op! 'Dik haal eens even stroop?' En 
met de witte stroopkan in je hand ging je voor TWEE centen stroop halen. Of 
als er meelkost  gekookt of gebakken moest worden dat moest rijzen, dan 
ging je voor TWEE centen gist. En nu? Nu word je geconfronteerd met 
verpakkingsbelasting. Wat een verschil.  

 

Een scharensliep is een grotendeels verdwenen beroep. Het is iemand die  
langs de deuren ging om scharen en messen te slijpen. Ook het slijpen van  
schaatsen was een werkzaamheid waarmee hij zich bezighield. Op de foto  

staat scharensliep Hannes Veenendaal die altijd in Wormer kwam.  
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HET SNOEPWINKELTJE  door Trees Korver 

‘Komende uit de richting Jisp was me al vaak op een huis het bordje ‘Cent van 
Blad’ opgevallen. Verder dan de gedachte: ‘Dat is een vreemde straatnaam’, 
kwam ik heel lang niet. Tot ik pakweg een jaar geleden, er schuin onder, een 
echt straatnaambordje zag. Ik  realiseerde mij ineens dat dit een 
snoepwinkeltje van voor de tweede wereldoorlog moest zijn.’  
Dit schrijft Ger Bakker ons in een mail. Ger is geboren aan de Starnmeerdijk 
bij Oost-Knollendam en al sinds 1956 woonachtig in Oosthuizen.  
 
Nieuwe bewoners 
Toen kwam ik op het idee om eens bij de huidige bewoners van Cent van Blad 
langs te gaan. Keeswillem en Wendy Bakker wonen er samen met hun drie 
kinderen Maartje, Lotte en Thijmen. Overigens is Keeswillem geen familie van 
Ger Bakker! Het prachtige winkeltje is in 1880 gebouwd. Toen Keeswillem en 
Wendy het kochten kwam Nico van Diepen direct met plannen aan om het 
aan te passen aan de huidige tijd. Eerst moest er een prieel achter het huis 
komen vond hij. Daarna een dakkapel en dan aan de achterkant een 
aanbouw. Keeswillem heeft de werkzaamheden ook precies volgens dit plan 
van Nico van Diepen uit laten voeren. De tekening is gemaakt door Han van 
Leeuwen en de timmerwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bart 
Nieuwenhuijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst sparen 
De voordeur moet vervangen worden want die is verrot. Keeswillem heeft een 
nieuwe voordeur al in de grondverf klaarstaan en vertelt dat er een simpele 
voordeur hoort in zijn woning. ‘Nu zit er een ‘rijke’ deur in een arbeiderswoning 
en dat vind ik geen gezicht.’ Verder wil hij in de aanbouw, die hij ‘tuinkamer’ 
noemt, een echte Zaanse smuiger bouwen. Aan de oostgevel is te zien aan 
de gemetselde steentjes met snijvoegen, dat daar in de toekomst de smuiger 
geplaatst gaat worden. ‘Maar eerst moeten wij weer sparen,’ zegt Keeswillem 
lachend. Het eerstvolgende project wordt een slaapkamer boven voor dochter 
Maartje met misschien een echte bedstee. Maartje is 9 jaar oud en ziet een 
bedstee wel zitten om in te slapen. Sinds het gezin Bakker in Cent van Blad 
woont krijgen zij veel leuke reacties van de mensen. De oudere inwoners van  

De bewoners van Cent van Blad, 
het gezin Bakker met v.l.n.r: 

Lotte, Keeswillem, Maartje en 
Wendy. Zoon Thijmen wilde 

niet op de foto!  
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Dit was voorbij het tweede glop, wat de naam droeg Mercuriusweg. De 
bakker, die er volgens mij na de oorlog in kwam, was bakker Hand. Dat was 
ook een banketbakker, die later in de winkel van Jo Ramaer op de Zandweg 
zijn bedrijf uitvoerde. De naam van de bakker ervoor herinner ik me niet meer. 
Een tweede groentezaak op het Laantje zat aan de andere kant van de brede 
steeg en wel de zaak van Elting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scharensliep 
Als we nu even gaan tellen, dan blijken er twaalf ondernemers op het circa 
zeshonderd meter lange 'Laantje' te zijn geweest. En nu? Op de plaats van 
Ofman en Rezee samen, een cafetaria en in de voormalige kapperszaak van 
Henk Bus de drogisterij Hooyschuur. Meer is er niet meer te vinden. 
Moet u ook wel eens denken als je in de supermarkt staat, dat vroeger alles 
thuisgebracht werd als je dat wilde. De melkboer, de bakker, de kruidenier, de 
groenteman, de slager, de peterolieboer, de garen- en bandman, de 
scharensliep, Hein Bruin de balletjesboer, alles kwam langs de deur. Of je 
haalde het zelf. Bijvoorbeeld, de stroop op! 'Dik haal eens even stroop?' En 
met de witte stroopkan in je hand ging je voor TWEE centen stroop halen. Of 
als er meelkost  gekookt of gebakken moest worden dat moest rijzen, dan 
ging je voor TWEE centen gist. En nu? Nu word je geconfronteerd met 
verpakkingsbelasting. Wat een verschil.  

 

Een scharensliep is een grotendeels verdwenen beroep. Het is iemand die  
langs de deuren ging om scharen en messen te slijpen. Ook het slijpen van  
schaatsen was een werkzaamheid waarmee hij zich bezighield. Op de foto  

staat scharensliep Hannes Veenendaal die altijd in Wormer kwam.  
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HET SNOEPWINKELTJE  door Trees Korver 

‘Komende uit de richting Jisp was me al vaak op een huis het bordje ‘Cent van 
Blad’ opgevallen. Verder dan de gedachte: ‘Dat is een vreemde straatnaam’, 
kwam ik heel lang niet. Tot ik pakweg een jaar geleden, er schuin onder, een 
echt straatnaambordje zag. Ik  realiseerde mij ineens dat dit een 
snoepwinkeltje van voor de tweede wereldoorlog moest zijn.’  
Dit schrijft Ger Bakker ons in een mail. Ger is geboren aan de Starnmeerdijk 
bij Oost-Knollendam en al sinds 1956 woonachtig in Oosthuizen.  
 
Nieuwe bewoners 
Toen kwam ik op het idee om eens bij de huidige bewoners van Cent van Blad 
langs te gaan. Keeswillem en Wendy Bakker wonen er samen met hun drie 
kinderen Maartje, Lotte en Thijmen. Overigens is Keeswillem geen familie van 
Ger Bakker! Het prachtige winkeltje is in 1880 gebouwd. Toen Keeswillem en 
Wendy het kochten kwam Nico van Diepen direct met plannen aan om het 
aan te passen aan de huidige tijd. Eerst moest er een prieel achter het huis 
komen vond hij. Daarna een dakkapel en dan aan de achterkant een 
aanbouw. Keeswillem heeft de werkzaamheden ook precies volgens dit plan 
van Nico van Diepen uit laten voeren. De tekening is gemaakt door Han van 
Leeuwen en de timmerwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bart 
Nieuwenhuijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst sparen 
De voordeur moet vervangen worden want die is verrot. Keeswillem heeft een 
nieuwe voordeur al in de grondverf klaarstaan en vertelt dat er een simpele 
voordeur hoort in zijn woning. ‘Nu zit er een ‘rijke’ deur in een arbeiderswoning 
en dat vind ik geen gezicht.’ Verder wil hij in de aanbouw, die hij ‘tuinkamer’ 
noemt, een echte Zaanse smuiger bouwen. Aan de oostgevel is te zien aan 
de gemetselde steentjes met snijvoegen, dat daar in de toekomst de smuiger 
geplaatst gaat worden. ‘Maar eerst moeten wij weer sparen,’ zegt Keeswillem 
lachend. Het eerstvolgende project wordt een slaapkamer boven voor dochter 
Maartje met misschien een echte bedstee. Maartje is 9 jaar oud en ziet een 
bedstee wel zitten om in te slapen. Sinds het gezin Bakker in Cent van Blad 
woont krijgen zij veel leuke reacties van de mensen. De oudere inwoners van  

De bewoners van Cent van Blad, 
het gezin Bakker met v.l.n.r: 

Lotte, Keeswillem, Maartje en 
Wendy. Zoon Thijmen wilde 

niet op de foto!  
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Wormer kunnen zich het beste de grote sortering snoep herinneren die in het 
winkeltje van Hein Hille werd verkocht. De meeste kinderen die zondags naar 
de kerk gingen vergaten wel eens ‘per ongeluk’ om de cent, die zij gekregen 
hadden, in de collectebus te stoppen. Met de cent werd dan stiekem snoep 
gekocht in het winkeltje waar ook kruidenierswaren en textiel te verkrijgen 
waren. Keeswillem heeft van Kniertje Klopper een boodschappenlijstje 
gekregen die zij in 1933 had gemaakt voor Hein Hille. Kniertje vertelde 
Keeswillem dat  aan de bood-schappen op het lijstje te  zien is dat ze toen 
zwanger was! Veel zoetigheid en beschuit staan erop.  
 
Gedicht 
Ook vond het echtpaar Bakker eens een mooie kaart in de brievenbus 
geschreven door Elize Klos uit Krommenie. Er staat op: ‘Beste bewoners van 
dit huis. Toen ik zag dat jullie huis Cent van Blad heette, vond ik dat jullie dit 
gedicht ook moesten hebben. Het is gemaakt door een neef van mijn moeder, 
Jaap van Rosmalen uit Wormerveer. Doe er wat mee, het hoort bij jullie huis.’ 

 
Etalageramen 
Het prachtige Cent van Blad ademt binnen de sfeer uit van vroegere tijden. 
Net als toen heeft elk vertrek een eigen kleur. Keeswillem praat met liefde over 
hun huis en vertelt dat vroeger Gerrit Wezel bijgenaamd ‘Gerritje Vergif’ op het 
stoepje voor het huis zat. Gerrit zijn beroep was herenkapper aan huis. Hij 
woonde aan de westkant in het dubbele woonhuis en had zelf geen voordeur 
aan de wegkant. Daarom zat hij altijd bij de buren op het stoepie. Keeswillem 
is gek op de Zaanse bouwstijl en de Zaanse molens. Hij volgt een opleiding tot 
molenaar. Plannen zijn er nog genoeg bij het gezin Bakker om de 
arbeiderswoning annex kruidenierswinkeltje nog meer te verfraaien. Misschien 
ooit komen de twee etalageramen op de zuidoosthoek (zie foto voorpagina) 
weer terug in het pand aan de Dorpsstraat 147 te Wormer. 
 
 

De arbeiders-
woning annex 
kruidenierswinkel 
Cent van Blad 
anno 2008 
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volgens mij onder andere de latere badmeester Jan Butter geboren. Naast 
melk, boter, kaas en eieren werden er ook vleeswaren verkocht. Het was onze 
vaste leverancier voor dit soort broodbeleg. De melk werd uiteraard door de 
heer (Siem) Butter uitgevent. 
Verder richting Zaanbrug komen we aan de andere kant de winkel van Piet 
Bank tegen, naast Piet Woud, in de volksmond ‘Piet Honger’ genoemd. Bank 
had ook een manufacturenzaak, maar wat meer in de kleding, terwijl de 
eerder genoemde Ofman meer in lappen stof en gordijnen deed. 
Later heeft Cor Hartog een aantal jaren een loodgietersbedrijf gehad in de 
winkel van P. Bank. 
Aan de andere kant van Bank woonde de aannemer L(ouw) van der Linge. 
Daar naast de orthopedische schoenmaker Dekker. 

 
 
 
 
 
 
Glop 
Onze weg vervolgend, passeren we aan de Oost-kant de Kerksteeg. Ik heb 
me altijd afgevraagd hoe ze aan die naam zijn gekomen. Misschien een 
opgave voor onze voorzitter! Dan komen we aan het Glop. Aan dezelfde kant 
als de Kerksteeg, kwamen we de kruidenier Tuinman tegen. Terwijl aan de 
andere kant de melkzaak van Jan Kok was gevestigd. Ook dat was een 
melkboer, die zijn melk uitventte. 
Honderd tot honderdvijftig meter verder passeerde je de bakkerij – met winkel 
– van bakker Steketee. En één bakker op een straat van zo’n zeshonderd 
meter, dat kan natuurlijk niet, dus was op het eind van het Wormer Laantje' 
nog een bakkerij te vinden en wel aan de oostkant. 
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JEUGDHERINNERINGEN UIT DE JAREN DERTIG (3) 
 door Dirk Kuijper 

 

Ik werd opmerkzaam gemaakt, dat op de 'Viersprong' nog een monument 
heeft gestaan. Namelijk zo’n ouderwets stalen slakkenhuis, waarin je dus je 
kleine boodschap kon doen, oftewel een ouderwetse 'pisbak'. Voor ons had 
hij nog een andere functie. Voor het spel ‘Nappie’ – een afkorting van 
Napoleon – was dit monument het station dat je aan moest tikken, als 
degene, die moest zoeken, het station had verlaten. Degene, die moest 
zoeken, moest eerst gelegenheid geven om je te verschuilen. Hierna ging hij 
op zoek naar degenen die zich hadden opgescholen. Óf je werd door de 
‘zoeker’ aangetikt, óf hij was eerder bij het monument en als hij dus eerder 
aantikte, dan was jij de volgende, die moest gaan zoeken. Vele heggen, 
struiken, schuurtjes enz, waren de aangewezen schuilplaatsen. 
Op de laatste bijeenkomst van de Historische Vereniging werd ook de 
vooroorlogse middenstand genoemd. Plots drong het tot me door hoeveel 
‘neringdoenden’ er op de Nieuweweg waren. Gaande vanaf de Viersprong 
was de eerste de manufacturier Ofman gevestigd, aan de linkerkant. 
Daarnaast kwam de groentezaak van Henk Rezee. Rezee ventte zijn groente 
uit en zijn vrouw beheerde de winkel. Ik zie haar nog van achter komen. Altijd 
een wit schort aan en het hoofd een beetje schuin en altijd met de zelfde 
buiging in haar stem, vroeg ze wat je nodig had. 
 
Knol op hol 
Rezee had een paardenkar om zijn waren uit te venten. Ik heb het idee, dat 
Rezee wat angst had voor de paarden. Die beesten voelen dat aan en het 
inspannen van het paard was altijd een enigszins spannende gebeurtenis. Ik 
herinner me nog een keer dat het fout ging. Hij had toen een sterke ‘knol’, ik 
dacht een nog jong Belgisch paard. De paardenkenners kennen dit soort wel. 
Het beest had er die dag niet zo veel zin in om te worden ingespannen en 
Rezee had er veel moeite mee, waardoor het paard er niet rustiger op werd. 
Uiteindelijk lukte het en net toen het paard in het gareel stond, schrok het 
paard ergens van en was natuurlijk niet meer in de hand te houden en sloeg 
op hol. De kar bolderend er achter aan. Nu stond op het kruispunt een houten 
paal met een lantaarn als noodvoorziening. De kar raakte de paal, welke 
prompt afknapte. Door de knal, waarmee het breken gepaard ging, schrok het 
paard en werd ineens weer rustig. Rezee blij dat dit goed afliep, pakte het 
paard bij het bit en het paard gehoorzaamde verder. Wel had hij het paard 
korte tijd later toch maar weer verkocht. 
 
Lappen stof 
Tegenover Rezee, naast de dokterswoning van dokter Horse, later dokter 
Roos, was de kapperszaak van de reeds eerder genoemde Henk Bus. Iets 
verder aan de linkerkant had je de melkzaak van de familie Butter. Daar is  
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EEN CENT 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Het is al lang geleden, 
je kocht met een cent een heleboel 
en je was te vreden. 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Het is toch niet te geloven, 
zelfs met een halve cent 
kwam je alles nog te boven. 

 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Dat zal ik goed onthouwen, 
niet zelden in mijn jongenstijd 
liep ik op drop te kauwen. 
 
Wie weet het nog 
een cent van het blad? 
Van koningsbrood en ulevel 
van bakkesvol of toverbal 
van zoethout en van ouwelvel? 
 
Ik weet het nog 
van die cent van het blad 
die zal ik nooit vergeten, 
want ook die zelfde ene cent 
spaarden moeder uit op het eten!  
 
Jaap van Rosmalen 

Boodschappenlijstje van Kniertje 
Klopper-Bark geschreven in 
1933 voor Hein Hille 

SPOREN NAAR WINKELTJES  

Winkeltjes in Wormer in de periode 1900-1955 
 
Komt u allen naar onze expositie in de Nieuwe Kerk aan de Kerstraat op zater-
dag 13 september a.s., Open Monumentendag. Wij laten u daar kennismaken 
met zo’n 130 winkeltjes uit vervlogen tijden. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van 
harte welkom!  
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REACTIES OP OPROEPJES VAN DIRK BROUWER 
In Torenklanken 10 stonden verschillende oproepjes. Twee reacties: 
 
1. Dag Dirk, 
Over Cornelis Michlenbrink weet ik het volgende. Rond 1900 was hij koster 
van de rooms katholieke kerk, doodgraver en wellicht nog het een en ander. 
Hij was betrokken bij de oprichting van de rooms katholieke begrafenisvereni-
ging St. Barbara in november 1908. Hij had ook een ‘boekhandel’ grenzend 
aan het schoolplein van de voormalige Mariaschool. Het was een klein houten 
pandje. Uit mijn kinderjaren ken ik zijn dochters Agie en Mie alsmede zijn zoon 
Piet. Die haalde contributie op voor het ziekenfonds, was grafdelver, koster, 
organist en klokkenluider. Dit laatste deden zijn zusters ook wel voor hem. Jan 
Blokker heeft ze ook gekend. Vriendelijke groet, Hans Kleij 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Beste Dirk (as ik zo astrant mag weze, je zo te noeme), 
Vanuit Loosdrecht volgen we met belangstelling de historische informatie uit 
Wormer. 'Ik ben zo vrij op de oproep te reageren omdat ik vanaf 1960 op de 
verlengde Zandweg (nr. 133) heb gewoond. Ik denk dat de bewoner van 
Zandweg 107, die de 1-paardsmaaimachine, etc. te koop aanbood ‘boer 
Jaapies’ was die daar als vrijgezel met zijn zuster woonde. De boerderij stond 
‘inverdan’ naast het woonhuis en is later als garage verhuurd. Jaapies had na 
1960 nog een paard (een Belgisch trekpaard (?): een ‘Bels’). Dat paard is tot 
mijn ontsteltenis met een hoofdschot gedood door iemand van het slachthuis 
uit Zaandam en werd, net toen ik uit school kwam, afgevoerd met een lange 
grijze trailer (getrokken door een grijze landrover). Deze combinatie reed vaak 
rond in Wormer en de polders om kadavers op te halen. Naast boer Jaapies 
woonde westwaarts de familie Poulain, daarnaast familie De Boer (de 
‘katverdam’, waar Dirk Kuijper op pagina 7 in Torenklanken 10 over spreekt). 
Pas daarnaast woonde volgens mij de familie Ammeraal er naar mijn herinne-
ring, dus niet op de plaats van het huis van De Boer. Daarmee is mijns inziens 
zijn informatie onjuist. Dat laatste is gemakkelijk te verifiëren via mijn jongste 
broer René (van Maanen), die deel uitmaakt van jullie redactie en thans ons 
ouderlijk huis Zandweg 133 bewoont. Echter, als goed onderwijzer is hij nu 
(alweer) met vakantie en dus niet voor informatie bereikbaar. Ik hoop hem 
echter via een kopie van dit schrijven wakker te schudden. Met veel waarde-
ring voor jullie berichtgeving en hartelijke groet, Cees van Maanen 

Piet Michlenbrink, zoon van Cornelis 
Michlenbrink. Wormer: oude organist  
60 jaar aan de Maria Magdalena-Kerk.  
De foto is genomen op 22 april 1952. 
Waterlands Archief: WAT002001354 
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JAARBOEK 2006 WEER BESCHIKBAAR! door Frank Tjeertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel nieuwe leden stelden regelmatig de vraag of ze ons eerste jaarboek 
(2006) nog konden kopen. Dat heeft het bestuur doen besluiten om het 
jaarboek in een kleine oplage (50 stuks) te laten herdrukken. Zo'n kleine 
oplage is natuurlijk duurder. Toch kost ook Jaarboek 2006 niet meer als 
Jaarboek 2007. Beide boeken zijn nog beschikbaar voor € 22,50 per stuk.  
Op Monumentendag (13 september a.s in de Nieuwe Kerk) en tijdens onze 
verenigingsavond (13 november a.s) kunt u uw boekenkast (of die van een 
ander) met een exemplaar verrijken.  
Daarnaast is het Jaarboek 2006 ook nog, tegen contante betaling, te koop bij 
Frank Tjeertes, Riemenmaker 20. Wel van tevoren even bellen of hij thuis is: 
075-642 11 29. 

Er is nog veel vraag 
naar ons Jaarboek 

2006. In een  
beperkte oplage 
hebben wij een 

herdruk laten  
maken en stellen 

wij u in de gelegen-
heid om uw serie 
Jaarboeken com-

pleet te maken. 
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WOORD VAN HET BESTUUR door Jan Blokker 

De meeste vakanties zitten er zo langzamerhand op en de R is alweer in de 
maand. En dat is zeker niet de R van rustig aan! Er wordt met man en macht 
gewerkt aan de totstandkoming van ons derde Jaarboek en het is inmiddels 
wel zeker dat het niet voor de eerder verschenen uitgaven zal onderdoen.  
Ook zijn we al sinds eind vorig jaar bezig met de voorbereiding van de expositie 
op Open Monumentendag. In mei - tijdens de jaarvergadering - lieten we al 
een klein deel van de verdwenen winkeltjes in Wormer aan u zien, maar nu 
proberen we alle winkeltjes uit de periode 1900-1955 de revue te laten passeren. 
Het zijn er meer dan 125, maar gelukkig was er goede hulp bij het verzamelen 
van al die gegevens en ook hebben we geprobeerd allerlei advertenties, vooral 
uit het Wormer en Jisper Advertentieblad, bij de foto’s te plaatsen. Er zijn heel 
interessante exemplaren bij! 
Komt u vooral kijken en ons helpen om nóg meer gegevens te verzamelen, 
zodat we in de toekomst wellicht in de gelegenheid zijn er een mooie publicatie 
van te maken. 
Het ledental van onze vereniging lijkt zich te stabiliseren rond de 400, maar 
ook wat dat betreft gaan we er tegenaan. We kunnen zeker nog meer leden 
gebruiken en roepen daarbij ook deze keer weer uw hulp in.   
Tot ziens op Open Monumentendag in de Kerkstraat!  

AAN DE REDACTIE VAN TORENKLANKEN door Seiny Klopper 
 

Wat een verrassing in uw uitgave Torenklanken 9 de felicitatie aan te treffen 
naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van onze Oudheidkundige  
Commissie Jisp. Inderdaad, de commissie bestaande uit drie leden Jaap 
Slooten (onderwijzer), ds. Stratingh (dominee) en Wim Voster (zoon van de 
burgemeester) werd in 1948 door de gemeente Jisp aangesteld. Hun eerste 
uitgave betrof een geschriftje over Jisp. Tijden veranderen als je leest dat ze 
met de opbrengst (50 cent per stuk) onder andere de kronen konden 
aanschaffen die in de raadzaal hangen. 
Het leek ons goed  om vanuit Jisp (met een lichte jaloezie naar de Nieuwsbrief) 
uw jong Genootschap veel succes te wensen en ook zo'n jubileum (door ons 
gevierd met koffie en Jodenkoeken) te gaan halen. 
 

 
  Het gaat u goed,  
 Wens van de leden van de  
 Oudheidkundige Commissie Jisp  
 
 NB Op verzoek is het geschriftje opvraagbaar.  
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SCHENKINGEN door Trees Korver 

� Via Henk Onderwater het archief  
van de NBA Wormer. 
� Jan Rem kaarten met schema van  

waterwegen VGZ 1944. 
� W. Knijn een verzameling oorlogsbonnen. 

 
Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel  
gebruiken. Hartelijk dank voor uw giften. 

SUBSIDIES JAARBOEK door Frank Tjeertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de realisatie van ons jaarboek hebben we elk jaar nog subsidies nodig. 
Het bestuur is er steeds in geslaagd de nodige gelden bij elkaar te brengen. 
Diverse fondsen en instellingen zijn bereid om ons te ondersteunen. Zo 
ontvangen we dit jaar een bijdrage van de Stichting Bijdragen Doelen in 
Wormer en Oostknollendam en, voor de tweede keer, van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen en Wormerwonen.  
Om voor meerdere jaren zeker te zijn van de nodige financiën, zoeken we met 
name naar sponsors die voor een aantal jaar een bijdrage beloven. Het  
bestuur is dan ook erg ingenomen met de toezegging van Cargill B.V. (bij  
Wormers ook bekend als Gerkens Cacao) voor de komende vijf jaar en de 
Rabobank Zaanstreek voor drie jaar. De redactie van ons jaarboek heeft 
voorlopig nog jaren werk! 

Op 1 augustus 2008 tekenden Bert Vreeswijk en Jan Blokker het sponsorcontract  
met de Rabobank. Midden:de heer F.R. van Dam, directievoorzitter van de Rabobank. 
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AGENDA 2008 door Trees Korver 
 

Zaterdag 13 september: MONUMENTENDAG 
Een expositie gehouden in de Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd. 
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

Donderdag 13 november: GENOOTSCHAPAVOND 
Uitreiking van het Jaarboek 2008 in De Wijngaard. Aanvang 20.00 uur,  
zaal open 19.30 uur. 
 

U bent van harte welkom en alle bijeenkomsten zijn gratis voor iedereen 
toegankelijk. 

Gaat u verhuizen? Of  kunnen wij u voortaan bereiken via een ander  
e-mailadres? Laat het ons weten! U kunt ons op twee manieren op de  
hoogte stellen van een wijziging in uw (adres)gegevens. 
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer, p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
E-mail: post@genootschapwormer.nl. 

colofon 
Torenklanken is een kwartaaluitgave  
van het Historisch Genootschap Wormer. 
 

Een lidmaatschap kost € 15,00 per jaar. 
Een extra exemplaar van Torenklanken 
is te verkrijgen voor € 1,00. 
 

Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver 
 

Historisch Genootschap Wormer 
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
Opgericht: 14 december 2005 
KvK-nummer: 34242956 
Rabobank: 1145.40.179 
Telefoon: 075 - 642 3798 
E-mail: post@genootschapwormer.nl 
Website: www.genootschapwormer.nl  
http://wormer.geschiedenisbank-nh.nl 
 

Bestuur 
Jan Blokker, voorzitter 
Trees Korver, secretaris 
Bert Vreeswijk, penningmeester 
Nico Koelemeijer, bestuurslid 
Frank Tjeertes, bestuurslid 
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WOORD VOORAF door Trees Korver 

Deze Torenklanken staat geheel in het teken van winkeltjes. ‘Neringdoenden’, 
noemt  Dirk Kuijper de ondernemers van voor de oorlog in zijn Jeugdherin-
neringen. Op het ‘Laantje’ in Wormer telt Dirk al zo’n twaalf middenstanders. 
Het lijkt wel of elk huis in Wormer een gedeelte van het pand gebruikte als 
winkel. Genoeg om over te schrijven en om er een expositie aan te wijden 
tijdens Monumentendag op 13 september a.s. In deze nieuwsbrief kunt u iets 
lezen over de huidige bewoners van Cent van Blad, ooit de kruidenierswinkel 
van Hein Hille. Ook is er verheugend nieuws over subsidies voor ons Jaar-
boek. Verder hebben wij twee leuke reacties ontvangen naar aanleiding van 
de oproep van Dirk Brouwer. Schrijft u Monumentendag in uw agenda? Dan 
kunt u alles over de winkels in Wormer uit vroegere tijden bekijken in de  
Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd. U mag het niet missen! 

Een nog ‘jonge’ Jan Vink staat bij zijn NSU 1000 voor Dorpsstraat 147, het  
vroegere kruidenierswinkeltje van Hein Hille. De huidige bewoners hebben het ‘Cent 

van Blad’ genoemd. Achter de betimmering op de zuidoosthoek zaten vroeger de  
twee etalageramen. Verderop is de winkel van Nooij zichtbaar. Fotografie: Hen-Jan Rem. 
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