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welkom door Jan Blokker en Trees Korver
De tijd die achter ons ligt, staat helemaal in het teken van het overlijden van
onze penningmeester Bert Vreeswijk. We moeten accepteren dat hij er niet
meer is. Voor het wel en wee van onze vereniging is het een geluk dat Jos
Blokker bereid is gevonden Bert op te volgen. Het bestuur moet daar overigens uw toestemming voor hebben en die gaan wij u officieel vragen op onze
Genootschapsavond in november.
Onze expositie op Monumentendag op zaterdag 12 september wordt deze
keer in de RK H. Maria Magdalenakerk gehouden. Wij laten u kennismaken
met de officiële monumenten van Wormer. Het belooft weer een prachtige
expositie te worden. Komt u gerust allemaal kijken.
Dit keer een nieuwsbrief met een ‘katholiek’ tintje maar wel met protestants
gras! In deze Torenklanken een verhaal over de familie Rozemeijer en een
raddraaier uit Wormer die té graag een borreltje lustte. Verder aandacht voor
het spektakelstuk ‘Het Gat van Wormer’ en het mysterie rondom de tweede
toren van de kerk. In welk jaar is die nou toch gesloopt? ■

Een prachtige foto van de RK. H. Maria Magdalenakerk met een weerspiegeling
in de sloot ervoor. Het achterste torentje is gesloopt, en het angelusklokje is toen
verplaatst door de firma Conijn. Volgens fotonummer WAT002001329 van Jan Vink
uit het Waterlands Archief en twee tekeningen van de kerk, moet het torentje tussen
1966 en 1979 gesloopt zijn. (Foto: H. Meijer)

bert vreeswijk door Jan Blokker
Op maandagavond 5 februari 2007 hield de woningstichting Wormerwonen in de
grote zaal van het bejaardencentrum Torenerf een informatieavond over de plannen voor de herbouw van de beschuittoren. Alle leden van ons bestuur waren
daarbij aanwezig, want wij vinden allemaal dat het geweldig zou zijn als die
beroemde toren weer zou herrijzen. Directeur Theo Krijnen deed op die avond de
plannen voor die herbouw uit de doeken en de vele aanwezigen konden daar ook
hun zegje doen.
Op enig moment stond Bert Vreeswijk op
en hield een gloedvol betoog dat hij de
herbouw een prachtig initiatief vond en
dat hij er op rekende, dat er ook in die
toren een plekje gereserveerd zou worden voor ons Historische Genootschap
Wormer. Bert pleitte daar enthousiast
voor. Wij hadden daarover geen enkel
overleg gehad, maar Bert vond dat hij
daar zijn zegje moest doen.
Dat was Bert ten voeten uit. Hij ging zijn
eigen weg, en met een vuur en geestdrift die maar weinigen hem nadoen. Wij
zaten daar natuurlijk te glunderen, trots
op zo’n penningmeester die het zó gemotiveerd voor onze zaak opnam.
Na onze oprichtingsavond van 15 december 2005 hadden wij weliswaar een
bestuur, maar nog geen penningmeester. Immers, niet iedereen kan zomaar penningmeester zijn. Dat is een echt vak. Tja, hoe kom je daar nou aan?
Mijn beide zoons hadden al vanaf hun basisschooljaren contact met de zoon van
Bert en zó kwam ik er achter, dat een kleinkind van Bert in de Maria Magdalenakerk
gedoopt zou worden. Ik ben daar ook heen gegaan en bij die gelegenheid heb ik
Bert gevraagd om eens na te denken over een penningmeesterschap van onze
vereniging. En twee weken later, tijdens een politieke markt in het gemeentehuis,
gaf Bert ons zijn jawoord.
Vanaf die tijd hadden wij een penningmeester! En wat voor één! Door zijn contacten her en der was het al gauw duidelijk dat wij ons geen zorgen meer behoefden te maken over de financiering van ons jaarboek. Samen met Frank Tjeertes
toonde Bert een ongelofelijke inzet voor onze zaak. Het was ook zijn idee, om
samen met Nico Koelemeijer alle raadsleden lid te maken van onze vereniging.
En het is hem gelukt.
Bij elke Monumentendag was Bert de hele dag aanwezig om zijn waar aan te prijzen. Hij was het die de verkoop van de jaarboeken en later het ‘winkeltjesboek’
regelde. En met verve, ondanks zijn ziekte, waarvan wij natuurlijk vanaf het begin
op de hoogte waren.
De laatste keer dat Bert voor ons in touw was, was tijdens het evenement aan
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de Zaan ‘Shop & Swing’, waarbij wij een kleine expositie hadden in pakhuis
Hollandia. Bert genoot van zulke evenementen. Dan kon hij zijn koopmansgeest
botvieren. Met groot enthousiasme bracht hij zijn waren aan de man. Maar het
was ook vermoeiend. Na afloop van het evenement had de ijscoman, die bij
Hollandia stond, nog ijs over. Wij maakten daar dankbaar gebruik van. Op de
foto Bert in de auto van Nico, méér dan zichtbaar genietend van een welverdiend ijsje.
Dat was op 24 mei 2009. Drie weken later hoorden wij van zijn plotselinge overlijden. Ongelovig, onthutst. Onze penningmeester van het eerste uur was er niet
meer.
Op het lint aan het bloemstuk, dat wij stuurden namens onze vereniging, stond:
'Bert, bedankt voor alles!' Wij wensen Joke en de kinderen heel veel sterkte. We
zullen Bert nog lang missen. ■

ppg paletkwartet voert spektakelstuk
´het gat van wormer´ op door Trees Korver
Het dorp Wormer was in 1959 even het middelpunt van de wereld vanwege het
mysterieuze ‘Gat van Wormer’. De vondst van een eigenaardig gat met een
diameter van 60 cm in het weiland van boer Teun Jongert, was hier de oorzaak
van. Een gebeurtenis die herinneringen oproept bij veel inwoners van Wormer.
Hierover gaat het spektakelstuk dat het PPG Paletkwartet gaat opvoeren. De
spelers beginnen met de lokatievoorstelling bij de Nieuwe Kerk, het Moriaanshoofd en lopen via de oude burgemeesterswoning richting weiland. In het weekend van Monumentendag wordt Het Gat van Wormer precies 50 jaar later, van
10 tot en met 13 september 2009, een aantal
malen opgevoerd. Iedereen is hartelijk welkom om te genieten van deze uitvoering. ■

Om het gat te onderzoeken en te bewaken
kwam er een groep militairen van Defensie
onder leiding van majoor J.J. Blommaart van de
Explosieve Opruimingsdienst naar Wormer. In
het gemeentearchief van Wormer (1971-1980)
vond Jan Blokker in de map correspondentie
betreffende Het Gat van Wormer van 19591974, deze fraaie foto van majoor Blommaart
met zijn sierduifjes.
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de rozemeijers (deel 1)

door Jan Rozemeijer

Een Eindhovenaar die Wormer hoog in het vaandel
heeft. Jan Rozemeijer schreef het boek De handel en
wandel der Rozemeijers 1715-1947.
Mijn naam is Jan Hendrik Rozemeijer en ik ben geboren
op 5 juni 1925 in Amsterdam. Ik ben na mijn onderduikertijd in Zuid-Nederland blijven hangen en woon sinds 1945 in
Eindhoven. Mijn vader, Antonius (1881-1947), is geboren in
Wormer. Hij probeerde jarenlang meer te weten te komen over
zijn afstamming. Hij had een zeer drukbezet leven, gebrek aan
moderne middelen en, door de oorlog, kwam hij niet ver met
zijn onderzoek. Hij was zwaar hartpatiënt en stierf op straat in 1947.
Ik heb de draad opgenomen en onderzoeken gedaan in de archieven van
Haarlem, in Wormer en in Damme (Oldenburg). Ook heb ik gesproken met familieleden in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en ontmoette ik tenslotte in Wormer
Jan Blokker en Bertus en Alida Grandiek. (Alida is een Rozemeijer uit de tak van
‘Jan’, ik kom uit die van ‘Hendrik’.) Deze ontmoeting heeft mij verder geholpen.
Ik schreef mijn boek De handel en wandel der Rozemeijers 1715-1947 in 1990.
Jan Blokker zette het voor mij op de computer. Daarvoor ben ik hem nog dankbaar. Na een artikel in een Zaans dagblad kreeg ik veel aanvragen en tenslotte
ontvingen 190 Rozemeijers het boek in het hele land tot Maastricht aan toe.
Om niet te komen tot een saaie opsomming van feiten (het betreft tenslotte
een eenvoudige familie zonder grote historie) heb ik het verhaal geplaatst in de
context van de economische, politieke en sociale geschiedenis. Als je dat doet,
komen er allerlei interessante gegevens bovendrijven. In Torenklanken probeer
ik u iets hiervan te laten proeven met na deze inleiding wat meer anekdotes of
aardige gegevens. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
waar komen de rozemeijers vandaan?

Antwoord: uit Damme in het Oldenburgse Munsterland. Een aardige stad vlak
bij de Dümmersee schuin boven Osnabrück. Het is en was een gebied van landbouw en veeteelt met veel grote gezinnen die de ‘Hollandgangers’ – nu zouden
wij zeggen ‘gastarbeiders’ – leverden vanaf de zeventiende tot in de twintigste
eeuw. Het waren seizoenarbeiders, handwerklieden en kooplui. Zij trokken uit
de, door oorlogen, armoede en overbevolking geteisterde, streek naar het ‘rijke’
Nederland, voornamelijk naar Groningen, Friesland en Noord-Holland. Zij gingen
te voet ‘Auf Schusters Rappen’.
Een grote groep vertegenwoordigde de Hannekemaaiers, met de zeis over
de schouders en een plunjezak op de rug, of de kooplui met de kiep op de
rug vol koopwaar en gereedschap. Het waren schoenmakers, kleermakers,
timmerlieden, zuurkoolsnijders, textielverkopers etc. Die laatste noemde men
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Neteldoekspoepen, Lapke- of Fijndoekspoepen, en ook wel Moffen of Munstermannen. Poepen is een verbastering van Buben. In het, helaas niet meer
te verkrijgen, boekje Hannekemaaiers en kiepkerels worden de textielmannen
genoemd, onder anderen: Vroom, Dreesmann, Lampe, Brenninkmeier, Peek en
Cloppenburg.
terug naar de rozemeijers

Op 12 februari 1715 trouwt in Damme Johann Henrich Meyerose met Catharina
Elisabeth Peickskamp. Zij krijgen vijf zonen. De oudste is mijn voorvader, Joes
Henricus geboren op 11 augustus 1715. Hij trouwt in 1747 of 1748 met Theresia,
in latere aktes Anna Theresia Heining, Heinen of zelfs wel Heinei en Heinings
genoemd. Zij op hun beurt kregen vijf kinderen. De oudste en de jongste zijn
voor ons van belang, want zij trekken naar Noord-Holland. Hun moeder stierf op
7 Augustus 1770. Vader bleef achter met de twee jongens en drie meisjes van
14, 19 en 21 jaar. Waarom de jongens weg gingen weten wij niet, wij kunnen er
alleen naar raden.
Uit de archieven weten wij slechts dat vader hertrouwde; de jongens vertrokken.
Dat zijn dus Christophorus Henrich geboren op 16 september 1748 – vader heet
nog Meyerose – en Joannes Henricus, geboren op 5 juni 1761. Vader heet nu
Rosemeyer.
Christophorus Heinrich komen wij weer tegen in de kerkboeken van Wormer als hij
op 14 mei 1775 trouwt met Elisabeth Visser. Hij heet nu Christoffel Hendrik Rozemeijer, maar in de officiële huwelijksakte heet hij Roosemeyer. (Het is bekend
dat overal in allerlei archieven heel slordig werd omgesprongen met namen.) Hij
trouwde pro Deo omdat hij waarschijnlijk de zes gulden voor de akte niet kon
opbrengen.

Geboorteakten van Christophorus
Henrich Meyerose en Johannes
Henricus Rosemeyer.

groot verlies

Het verhaal zou te lang worden als ik al de huwelijken van Hendrik - zoals hij ging
heten - zou vermelden. Hij verloor binnen één jaar vrouw en dochter en een jaar
later zijn zoon. Het wordt nog erger! In totaal trouwt Hendrik vier maal in het tijdsbestek van elf jaar en verliest in die tijd drie vrouwen en vier kinderen. Tenslotte
trouwt hij voor de vierde keer in 1786 en krijgt nog acht kinderen. Daarover in een
volgende Torenklanken meer. ■
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katholieke koeien op protestants gras
door Frank Tjeertes

Verdraagzaamheid tussen de
verschillende geloofsgemeenten was vroeger een moeilijke
zaak. In de Handelingen van
Kerkvoogden en Notabelen
van de Nieuwe Kerk lezen
we uit de vergadering van 12
november 1915:
"De heer Schoenmaker vraagt
of er in de overeenkomst met
de huurders der landerijen
geen bepaling staat, die hun
verbiedt ze ter beschikking
te stellen van anderen. Het is
stootend, dat de tegenwoordige huurders, de weiden
laten gebruiken door katholieke veehouders. Zulks zou
van katholieke zijde niet worden gedoogd, als het protestanten betrof. Door kerkvoogd
Boer Jan de Wit melkt zijn ‘katholieke’ koe en woonde Haan wordt gezegd, dat het
met zijn vrouw Guurtje de Wit-Kleij en dochter Rie bij huurceel over deze zaak
de Bartelsluis. Foto: familie F. de Groen
niets beslissends zegt. De hr.
Schoenmaker zag gaarne, dat
het verboden werd. Het zal in het contract van de volgende verhuring worden
opgenomen." Katholieke koeien op protestants gras, het is me wat… ■

weet u het nog?
Als u een vakantie boekt bij Reisburo Apollo aan de Faunastraat 123 in Wormer
dan wordt er bij een reissom van € 500 of meer per persoon € 5 overgeboekt
naar het Historisch Genootschap Wormer. Wij zijn hier heel blij mee, u toch
ook? Wel even aan uw reisadviseur doorgeven dat u lid bent! ■
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open monumentendag 2009
door Trees Korver

Voor de 23e keer wordt dit jaar de Open Monumentdag georganiseerd en wel
op zaterdag 12 september 2009. De Rabo Vastgoedgroep is hoofdsponsor van
dit landelijke evenement. Voor onze voorzitter Jan Blokker betekent dat weer
veel werk om een expositie voor te bereiden. Het thema is ‘Monumenten in
het dorp Wormer’. Dit jaar hebben wij gekozen als locatie voor de RK H. Maria
Magdalenakerk in Wormer. Het belooft weer een prachtige expositie te worden
met mooie beelden en wetenswaardigheden over onze monumenten.
In Wormerland doen er tien locaties mee: de RK H. Maria Magdalena Kerk in
Wormer, het voormalige gemeentehuis en koopmanshuis van Dick Zwart, de
Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd, molen de Koker aan het Oosteinde
van Wormer, de bakkerij van Jaap Groot in Jisp, het raadhuis van Jisp, de
Jisper kerk, Petit Restaurant Heerenhuis te Spijkerboor, Pakhuis Koningsbergen in Oost-Knollendam en het gemaal Ceres, thans de woning van de familie
Tol, aan de Veerdijk van Wormer. Alle locaties zijn aan de vlag voor aan de weg
te herkennen.
Onze expositie is voor iedereen toegankelijk. Wij zijn geopend van 10.00-16.00
uur op zaterdag 12 september 2009 in de RK H. Maria Magdalena Kerk aan de
Dorpsstraat 351 te Wormer. ■

Links: vanwege de priesterwijding van Jan Ruiter op 4 juni 1966 heeft Jan Blokker deze
tekening gemaakt. Jan herinnert zich nog dat hij in de bittere kou heeft zitten tekenen.
Het achterste torentje is hierop nog duidelijk zichtbaar. Rechts: op deze tekening van
een startdienst in 1979 is te zien dat het tweede torentje weg is. Het Angelusklokje dat
in het torentje hing is voor de sloop verplaatst door de Firma Conijn. Wie deze tekening
heeft gemaakt is niet bekend.
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van je familie moet je het hebben
door Paul Tjeertes

Ten behoeve van het jaarboek 2008 van het Historisch Genootschap Wormer
deed ik, samen met mijn broer Frank, onderzoek naar de gemeenteveldwachters
van Wormer. In het verlengde van dit artikel leek het interessant om te zien of
er nog iets te vinden was van de werkzaamheden van deze veldwachters. Te
weten wie er veldwachter in Wormer geweest was, is natuurlijk uit historisch oogpunt interessant, maar om uit te vinden met welke zaken ze zich bezighielden,
geeft een mooi tijdsbeeld.
De vonnissen van de rechtbank Haarlem worden bewaard in het rijksarchief
te Haarlem. Al lezend in deze vonnissen, op zoek naar de verklaringen van de
Wormer wetsdienaren, steeg mij, als gepensioneerd politieman, het schaamrood naar de kaken. Wat bleek: een van de grootste raddraaiers in Wormer in
de jaren tussen 1889 en 1894 was een familielid van mij!
Het betrof: Pieter Tjeertes, geboren op 3 juli 1859 te Wormer; overleden op 6
januari 1939 te Norg, ongehuwd. Zijn signalement luidde: lang 1584 mm, aangezicht: ovaal; voorhoofd: laag, mond: klein; kin: spits; ogen: blauw; haar: blond.
In het Noord-Hollands Archief Haarlem, veroordelingen bij de arrondissementsrechtbank Haarlem, komen de misdragingen van Pieter als volgt voor:
Op 24 oktober 1891 werd hij veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf ter zake
van Wederspannigheid: Op de avond van 4 augustus 1889 werd hij door de Rijksveldwachter Jentie Rientsma, uit Jisp, in Wormer aangehouden ter zake van:
openbare dronkenschap. De rijksveldwachter werd op zijn verzoek geholpen
door Barend Battem en Willem Kooter, beiden arbeider te Wormer. Pieter Tjeertes
verzette zich tegen zijn overbrenging in politiebewaring door zich ‘aan de brug bij
het gemeentehuis vast te klemmen’ en ‘voornoemde Rientsma in het been te bijten
en ten bloeden te verwonden’, alsmede ‘terwijl hij bovendien voormelde Kooter
daarbij in de bewaarplaats een schop tegen het onderlijf moedwillig toebragt’.
Op 5 maart 1891 was het weer raak; hij werd veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf ter zake van 'wederspannigheid' en een geldboete van 3 gulden ter
zake van openbare dronkenschap. Op 9 oktober 1890 verzette hij zich met

In de Purmerender Courant van
4 oktober 1894 staat dat ene P. Tj
te Wormer is veroordeeld en als straf
opgelegd krijgt f 2,= boete of 3 dagen
hechtenis vanwege openbare dronkenschap. *)
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Gemeenteveldwachter van Linge uit 1912
voor de Gasfabriek in Wormer. Gemeenteveldwachter Leendert Bekking moet hetzelfde
uniform rond 1890 gedragen hebben tijdens
het uitvoeren van zijn functie.

geweld tegen de gemeenteveldwachter, tevens
onbezoldigd Rijksveldwachter, Leendert Bekking, door deze gewelddadig nabij de keel aan
te grijpen en een schop toe te brengen. De
gemeenteveldwachter had Pieter – liggend in
kennelijke staat op de openbare weg – aangetroffen en hij ‘riekte naar sterke drank’.
Op 12 september 1891 stond Pieter weer voor
het hekje. Hij werd veroordeeld tot 14 dagen
gevangenisstraf ter zake van belediging van
een ambtenaar in functie. Hij betichtte de veldwachters van corruptie. In de nacht van 17 op
18 juni 1891 deden de Rijksveldwachter uit
Jisp, Jentie Rientsma en de gemeenteveldwachter uit Wormer Leendert Bekking, dienst ter
gelegenheid van de kermis te Wormer, aldaar
ter handhaving van de openbare orde en >

Gemeenteveldwachter Leendert
Bekking heeft alles goed doorstaan getuige dit artikel in de
Schuitemakers Purmerender
Courant van 19 december 1888.
Moge hij nog jaren voor deze
Gemeente gespaard blijven!
Daarna begonnen de schermutselingen met Pieter Tjeertes pas
goed. *)
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veiligheid. Pieter had 'openlijk geuit de woorden: "Wanneer een boer wat doet
dan geeft deze een rijksdaalder aan de politie, en dan komt daar later niets van
– doch wanneer ik dronken ben, daar maken jelui wel wat van, en stoppen jelui
mij dan ook nog, in de kast."'
Pieter nam het ook niet zo
nauw met de eigendommenvan een ander; op
28 september 1893 werd
hij veroordeeld tot twee
maanden gevangenisstraf
wegens diefstal. Hij had
lood weggenomen uit het
In de Schuitemakers Purmerender Courant van 19-08-1906 staat een artikel over
Carbolineum dat bij alle soorten hout verrotting tegengaat. Dit Carbolineum was
ook verkrijgbaar bij Timmerman Evert Woud die als getuige optrad in een zaak over
gestolen lood tegen raddraaier Pieter Tjeertes. *)

portaal van de in aanbouw zijnde school en dit verkocht aan P. Exalto voor
f 0,40. Timmerman Evert Woudverklaarde als getuige dat het lood hetzelfde was
dat hij in de maand juni 1893 gebruikte bij de bouw van de school. Hij herkende
dit aan de maat van destukken. Pieter had de diefstal eerder al bekend aan de
veldwachter, die dit in zijn proces-verbaal had verwoord.
Dat Pieter het gezag niet zo hoog had zitten, wisten we al, op 14 juni 1894 was
het weer raak: hij werd veroordeeld tot twee dagen gevangenisstraf wegens
belediging van een ambtenaar in functie, alsmede een geldboete van 3 gulden
wegens openbare dronkenschap. Hij had op 9 mei 1894, 's avonds om 7 uur,
dronken naar de gemeenteveldwachter, tevens onbezoldigd rijksveldwachter,
Leendert Bekking, geroepen: "Smeerlap, gemene bliksem!"
Pieter verhuisde naar Norg. Ook daar zal de veldwachter wel het een en ander
met hem te stellen hebben gehad. Gelukkig waren deze feiten van dit familielid
niet bekend toen ik in 1966 en broer Frank enige jaren later solliciteerde bij de
toenmalige gemeentepolitie Zaandam. Anders had ik het nog niet geweten…

*) Vanuit uw ' luie' stoel achter de computer kunt u via www.waterlandsarchief.nl
diverse digitale kranten lezen, waaronder de Schuitemakers Purmerender
Courant en de Purmerender Courant. ■
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schenkingen door Trees Korver
► Van Corrie & Ruud Mantel, oude foto’s en ansichtkaarten van oud-Wormer.
► Erna Rem-Roth uit Krommenie schonk ons twee groepsfoto’s van de vrou-

►
►
►
►
►

►

►

►

►

►

►

►

wen PvdA en digitale foto’s van het Badhuis, tevens een prent met daarop
een boot vol PvdA-dames vermoedelijk uit Wormer.
Diverse jeugdherinneringen van Jan Bolleman.
Krantenknipsels van D. Kuijper over Wormer. (Zie foto)
Via Ber Bentvelzen een foto van alle Nieuweweg-bewoners.
Van Gerard Schavemaker diverse boekjes over de geschiedenis van de
Rabobank.
Seiny Klopper gaf ons twee trouwfoto’s met
Jaap Schram en Wil Schram-Bloem en een
retrospectief overzicht van de Jisper Soos.
Van D.C. de Haan uit Driebergen een groepsfoto van de Christelijke Jonge Mannen
Vereniging en de Christelijke Jonge Vrouwen
Federatie uit 1953 met namen van de personen.
Via Els Mak een foto van Korfbalvereniging
Groen-Geel en van zangkoor Sursum Corda in
1941.
Van H. Schoute via Marian Pijl programmaboekjes, medailles, lauwerkransen en lauwertakken van Christelijk a-capellakoor Laus Deo uit
Wormer. (Zie foto)
Tinie van Soolingen bracht ons schoolfoto’s de
Maarten Donck, een verslag van Wormer 700
jaar tolvrij en een lied van Spijkerboor.
Henk Onderwater gaf ons foto’s van molens,
een overzicht van de geschiedenis Van Gelder
& Zn en monsters papier.
Een foto van het 15-jarig bestaan van GroenGeel uit 1938 is geschonken door mevrouw
Van Maanen-Leeuwerink.
Een luistervergunning uit 1960 van mevrouw
Sjouw-Peters.

Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel
gebruiken. Hartelijk dank voor uw giften. ■
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agenda 2009
►

►

Zaterdag 12 september Monumentendag
in de RK H. Maria Magdalenakerk aan de
Dorpsstraat 351 te Wormer.
Donderdag 12 november om 20.00 uur
Genootschapsavond met uitreiking Jaarboek
2009 (Let op: alleen voor leden) in de Nieuwe
Kerk achter het Moriaanshoofd.

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

Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres?
Laat het ons weten! Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer, p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer.
E-mail: post@genootschapwormer.nl

colofon
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van het Historisch Genootschap Wormer
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KvK-nummer: 34242956
Rabobank: 1145.40.179
Telefoon: 075 - 642 37 98
E-mail: post@genootschapwormer.nl
Website: www.genootschapwormer.nl
http://wormer.geschiedenisbank-nh.nl
BESTUUR
Jan Blokker, voorzitter
Trees Korver, secretaris
Jos Blokker, penningmeester
Nico Koelemeijer, bestuurslid
Frank Tjeertes, bestuurslid
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