
Sinds twee maanden hebben wij een rubriek in Aktief, de krant voor Wor-
merland. Wij mogen een artikel en een lidmaatschapsbon insturen. Aktief 
zoekt hiervoor elke maand een sponsor. In augustus werd ruimte voor kopij 
beschikbaar gesteld door Stichting Nieuws- en Advertentieblad Aktief. In sep-
tember werd dit mogelijk gemaakt door sponsor Univé Verzekeringen. Wij zijn 
hier uiteraard erg blij mee en willen hen hiervoor hartelijk bedanken. Voorzit-
ter Jan Blokker droomt ervan dat zijn brievenbus vol ligt met aanmeldingen 
na het bezorgen van Aktief. Dit valt gelukkig nog wel mee want de ingevulde 
lidmaatschapsbonnen komen druppelsgewijs binnen. Het is nog te overzien!
In de vorige Torenklanken stond een foto van een ‘katholieke’ koe met eron-
der geschreven dat de boer Jan de Wit was, dit moet natuurlijk Gerrit de Wit 
zijn. Hij woonde bij de Bartelsluis. In deze nieuwsbrief het programma van 
onze Genootschapsavond op 12 november a.s. Het belooft weer een verras-
sende avond te worden. Verder iets over Het Wormer Lied en deel 2 van de 
familie Rozemeijer. Veel leesplezier en tot ziens in de Nieuwe Kerk. ■

nieuwsbrief 16 • november 2009
torenklanken

 historischgenootschap
	 wormer

welkom door Trees Korver

De oude Zaanbrug rond 1894 op de plaat gezet. De foto kregen wij via Zaansprint. 
Deze aan de middeleeuwen herinnerende verbinding tusschen Wormer en Wormer-
veer zal zeker door weinig bewoners van eerstgenoemde gemeente erg bemind 
zijn. Wat was er vroeger een heisa over de ‘gehate tolheffing’ bij de Zaanbrug. Er 
stond rond 1923 wel duidelijk leesbaar op een tarievenbord hoeveel er voor een ezel 
betaald moest worden. Maar wat een mensch verplicht moest betalen, dat was niet 
duidelijk. De ezel kostte overigens per overtocht 1 cent! Een Wormer correspondent 
van De Zaanlander schreef hierover op 31 maart 1923.



van het bestuur door Jan Blokker

Elk jaar is het weer raak. In september gaan de remmen weer helemaal los.  
De vakanties zijn voorbij en dan komt Monumentendag, ook deze keer weer een 
succes voor ons in een andere omgeving dan we gewend waren. En inmiddels is 
de Zaanse Canon gepresenteerd, de Geschiedenisweek komt er aan, het  
Historisch Informatiepunt in de bibliotheek van Purmerend is gerealiseerd en er 
staat ons nog het een en ander te wachten. Allemaal aandacht voor de geschiedenis, 
het kan niet op.
Ook worden er allerlei publicaties aangeboden, de een nog fraaier geïllustreerd 
dan de andere. Telkens wordt de (streek)geschiedenis weer herschreven en in een 
ander jasje gestoken om ons te verleiden tot kennisnemen ervan.
En dan is er tenslotte nog ons eigen jaarboek, dat op onze Genootschapsavond ten 
doop wordt gehouden. Wij streven ernaar om in ons jaarboek nog niet eerder 
beschreven feiten uit de geschiedenis van Wormer aan u bekend te maken. In het 
Jaarboek 2009 is dat niet anders. Ik hoop van harte dat wij ons daarmee een beetje 
onderscheiden en dat u trots kunt zijn op uw vereniging, het Historisch  
Genootschap Wormer. ■

Beste mensen,
Ik las in Torenklanken 14 dat mijn neef D. de Haan wat spullen gestuurd had van 
onder andere onze grootvader D.C. Breet (foto’s in kleur van de kleine villa aan het 
Zaandammerpad 17).

Mijn opa heeft ook een bord van werk-
gever Van Gelder Zonen N.V ontvangen 
(zie schenkingen in Torenklanken 14) 
toen hij met pensioen ging. Het fraaie 
daaraan is dat jubilarissen en gepensi-
oneerden een bord kregen maar dit zelf 
betaalden zonder dat ze dit wisten. Het 
kwam jaren later aan het licht door een 
OR-lid. Toen kwam er zo veel protest 
hierover dat er geen borden meer uitge-
reikt werden. Het bord van mijn grootva-
der heb ik jaren terug gekregen omdat ik 
de stamhouder ben.

Verder de foto van de oude brandweergarage (Deel 6 Jeugdherinneringen van Dirk 
Kuijper). Die stond naast het huis waar mijn grootouders in 1954 gingen wonen. Ze 
hebben daar gewoond tot ze verhuisd zijn naar de duplexwoningen in de Spatter-
straat. Precieze jaartallen heb ik daar niet van. Groeten Dirk C. Breet. ■

reactie van dirk c. breet
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De Genootschapsavond van 12 november a.s. is bijzonder. Het is op die dag 
precies 200 jaar geleden dat de Nieuwe Kerk (achter het Moriaanshoofd) werd 
ingewijd. Het bestuur is dan ook trots dat we onze jaarlijkse Genootschaps-
avond in de jubilerende kerk mogen houden. Op verjaarsvisite dus!
Traditioneel wordt op de novemberbijeenkomst ons jaarboek gepresenteerd. 
Ons vierde jaarboek alweer. Na een korte ledenvergadering zullen in een paar 
presentaties onderwerpen de revue passeren die ook in het jaarboek opgeno-
men zijn.
Na de pauze wordt het eerste exemplaar uit-
gereikt, gevolgd door de uitreiking aan alle aan-
wezige leden. 
De Nieuwe Kerk kan zo’n 200 bezoekers ontvan-
gen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als er altijd 
op onze avonden komen. Maar we willen niet 
het risico lopen dat we leden moeten teleurstel-
len omdat de kerk vol is. Daarom is de Genoot-
schapsavond van 12 november alleen toegan-
kelijk voor leden en hun partner!

korte ledenvergadering op 12 november

Aan het begin van de Genootschapsavond op 12 november a.s. zullen we een 
korte ledenvergadering houden. Door het zeer betreurde overlijden van onze 
penningmeester Bert Vreeswijk is het noodzakelijk om een nieuw bestuurslid te 
benoemen. Het bestuur stelt voor om Jos Blokker, die het penninmeesterschap 
sinds juni jl. waarneemt, te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 
10 november a.s. aanmelden bij het bestuur. 

Het programma van 12 november ziet er in het kort als volgt uit:

19.30 uur - Kerk open
20.00 uur - Opening door de voorzitter
20.05 uur - Korte ledenvergadering
20.15 uur - Presentaties
20.50 uur - Pauze
21.15 uur - Uitreiking eerste exemplaar van Jaarboek 2009 
21.40 uur - Afsluiting van de avond door de voorzitter 
21.45 uur - Uitreiking jaarboeken aan de aanwezige leden

12 november: jaarboek 2009 door Frank Tjeertes

De Nieuwe Kerk achter het Moriaanshoofd aan de 
Kerkstraat bestaat dit jaar op 12 november 200 jaar. 
Op deze bijzondere dag houden wij onze Genoot-
schapsavond en reiken dan het eerste Jaarboek 
2009 uit.
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de rozemeijers (deel 2) 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. 

Deel 1 eindigde met het droeve verhaal over de drie vrouwen en 
vier kinderen van Hendrik die allen overleden. Hij trouwt nogmaals 
maar daarover later meer. Eerst iets over zijn broer Jan die met 
hem naar Wormer kwam.

Jan trouwt in 1779 met Aafje Abbing jd., ook pro deo. Hij heet dan Jan Roose-
meijer en in het kerkregister Jan Roozenmeijer. Zij krijgen vier kinderen die jong 
overlijden en ook Aafje overlijdt al vroeg in het kraambed van haar vierde kind 
op 10 mei 1788. Jan hertrouwt  al in 1789 en wel met Trijntje Engels Breuwer. 
Zij krijgen 6 kinderen:

1790 - Neeltje (geen verdere gegevens );
1792 - Lijsbeth, zij overlijdt in de bloei van haar leven op 21- jarige leeftijd
op 27 november 1813;
1794 - Jan, hij trouwt met Grietje Veerman en overlijdt  64 jaar oud op 
10 maart 1858;
1798 - Antonie (Teun). Hij trouwt met Antje T(h)aamse en overlijdt slechts 
47 jaar oud in Akersloot op 28 maart 1845. Antje overleeft hem lang en sterft 
op 30 mei 1870 in Wormer, 67 jaar oud;
1802 - Aagje Jans, zij huwt in 1822 met Jan Klos;
1805 - Antje (geen verdere gegevens). 

Broer Jan zelf sterft op 16 oktober 1813 "in de huizinge  no 37 des avonds ten 
half elf uuren". De akte vermeldt : (…) zoon van wijlen Jan Rosemeijer en Anna 

Heinings. Zoals vermeld 
sterft Lijsbeth ruim een 
maand later in dit zelfde 
huis.
Als Teun in 1826 trouwt 
lezen wij in de met de 
hand geschreven akte: 
"(…) verklaarde de brui-
degom onder Eede dat 
zijne grootouders van 
vaderszijde Duitschers 

moeten zijn geweest doch dat hij dezelven nimmer bij name gekend heeft en 
alzoo met tijd en plaats van hun overlijden onbekend is". Wij weten het nu wel. 
Vader sterft op 21 maart 1801, 85 jaar oud, en moeder op 7 augustus 1770,  
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■ongeveer 52 jaar. Als Teun op 2 september 1826 een uittreksel nodig heeft uit 
het register van de nationale militie krijgt hij nr. 8. Zijn moeder geeft als beroep 
op 'spinster'. In 1818 bleek bij een volkstelling dat de weduwe van Jan nog 
steeds op nr. 37 woonde.

Wij volgen Jan niet verder, maar aan het eind van ons verhaal zal ik nog een 
summiere opsomming geven van zijn nakomelingen omdat er daarvan natuurlijk 
nog veel in Wormer en omgeving woonden en wonen.
Het is wellicht interessant even stil te staan bij het tijdperk waarover wij schrijven 
want inmiddels zijn wij van de 18e naar de 19e eeuw overgegaan. De Franse 
periode is achter de rug maar daarvóór was er 
ook al veel ellende en armoede onder andere 
door de zevenjarige oorlog tussen Engeland, 
Pruisen en Frankrijk. Door deze oorlog en 
later onder de Fransen door het Continentaal 
Stelsel werd onze internationale handel ern-
stig belemmerd. Voor Wormer met een groot 
aantal beschuitbakkerijen en molens die voor-
namelijk werkten voor de scheep- en walvis-
vaart was dit funest. Wij waren beroemd door 
die bakkerijen. Breero zei het al: “Dat past op 
enkaer als een paar Wormer tweebakken“.

Men leefde zéér eenvoudig in veelal houten huisjes die geregeld afbrandden. 
Volkshuisvesting bestond niet, armenzorg wel, maar dat bracht soms de nodige 
moeilijkheden met zich mee bij verschil in godsdienst. In het onderwijs was 
het redelijk goed geregeld. Het is vermakelijk te lezen: "(…) De meester zal 
gehouden zijn toe te sien dat de kinderen wel gewassen en gereynigt ter school 
komen en voorts dezelven alle goede manieren inboesemen".
Wij werden echter steeds armer en het inwonertal holde achteruit. In 1812 ver-
diende een molenarbeider 6 gulden per week en dat was veel meer dan andere 
arbeiders. De prijzen waren navenant:
Wij lezen: een pond rundvlees 12,5 cent, schapen- en kalfsvlees 15 cent, var-
kensvlees 20 cent.
Eerst in de tweede helft van de 19e eeuw verbeterde de toestand enigszins 
door de opkomende industrie.
Dit zijn slechts enkele summiere beschrijvingen. In mijn boek De handel en 
wandel der Rozemeijers 1715 – 1947 ga ik daar veel dieper op in. Dat is voorna-
melijk te danken aan het prachtige standaardwerk van uw gemeentesecretaris 
C. Mol Uit de geschiedenis van Wormer. Wormer mag zich gelukkig prijzen met 
zo’n uitgebreide beschrijving waarvan ik ook de gelukkige bezitter ben. 

Wij pakken de draad weer op bij Hendrik en zien dat hij misschien toch enige 
mate van welstand krijgt als hij in 1778 van Cornelis Rie een huis koopt. De akte 
zegt onder andere: “(…) een huis en erve belend ten Oosten dorps erf en ten >
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Westen Manus Ammerman geteekend no 32.” Hij verkoopt het weer in 1812 
voor Frs 178,50 aan broodbakker Maarten Jnsz Roos. Later koopt hij het huis 
op no. 104 voor 205 guldens van de erfgenamen van Cornelis Fritsz. In dat huis 
sterft hij in 1819 op 13 februari s’ middags om vier uur, oud 69 jaar, zoon van 
wijlen Jan Rozemeijer (sic) en Anna Fresia, geboren te Dammen in Pruisen, de 
14e september 1749. Het huis staat: “belend ten Oosten Jan van Kleeff en ten 
Westen de Vermaning". Zijn weduwe Grietje verkoopt het in 1819. In die akte 
lezen wij dat zij vergezeld wordt van haar zoon Jan: “(…) in qualiteit alsmede 
erfgenaam van wijlen zijnen vader Hendrik Roosemeijer zoo voor sigzelve als 
instaande ende rato laveerende voor zijne zuster Trijntje en broeder Cornelis 
Rosemeijer. De verkoop wordt bekend gemaakt door affi xie van biljetten en bij 
bekkenslag in de gemeenten Wormer en Jisp. De betaling moet geschieden in 
grof zilvergeld". 

Als Grietje de inboedel verkoopt wordt alles nauwkeurig vermeld: (…) slijp-
stenen, bommelingen, strijkplank, kaapstand, koevoet, hijsblokken, kettingen, 
stroppen, harme en takel enz., maar ook buis, rokje en hemdrok, slaapmutsen, 
zwarte kousen, onderbroeken, zakdoeken en nog veel meer. Zes bladzijden 
lang: "(…) maakend samen het totaal deeser verkooping een honderd en zes-
tien gulden en elf stuyvers".

Grietje sterft op 28 Juni 1828. Hendrik en Jan zijn nu beiden overleden. Over 
hun nazaten later meer.

Noot: Hendrik was 70 en geen 69 en zijn moeder heette Anna Theresia Heinin, 
Heinein of Heiningen. ■
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reacties op foto KAJ

Veel reacties 
kwamen er op  
de foto van de  
KAJ (Katholieke 
Arbeiders Jeugd) in 
Torenklanken 14.

Van mevrouw Randshuizen, die al bijna 80 is, kwam er een reactie op de 
foto van de KAJ. Die foto is van 1946, dat staat er bij. Volgens mevrouw 
Randshuizen is het kapelaan M.C. Klijn en dus niet Cornelis Martinus  
Klaver, hij was kapelaan van 1935 tot 1937, geboren in Heerhugowaard op 
9 november 1907. Hij kwam op 31 juli 1935 uit Stompwijk en vertrok weer 
op 27 augustus 1937 naar Alphen aan de Rijn. M.C. Klijn was kapelaan in 
Wormer van augustus 1942 tot september 1946.

Hans Kleij schrijft in een reactie: Leuk zo'n foto van de K.A.J., hoewel ver 
vóór mijn tijd. Toch constateer ik enkele fouten. De Katholieke Arbeiders 
Jeugd K.A.J. ook wel Kajotters genoemd, is later opgegaan in de Verken-
nerij (de naam Scouting wordt zo lang nog niet gebruikt) en een nader 
deel in Jongensstad. De bijeenkomsten daarvan waren in het verenigings-
gebouw dat ook wel Ons Huis werd genoemd. Alle namen ken ik niet maar 
nr. 10 was niet Frans Götz maar één van zijn oudere broers (Antoon). 
Nr. 31 was, meen ik, Lau Brügemann (gewoonlijk sprak men dat uit als 
Brugman) van de kaasboer. 

Er waren nog veel meer reacties naar aanleiding van deze foto, voorna-
melijk van mensen die alle namen nog weten. Ook is er iemand die alle 
bijnamen van de personen nog weet. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om 
langs deze mensen te gaan en de gegevens te noteren. Heeft u nog tijd 
over en vindt u het leuk om dit klusje op u te nemen? Meldt u zich dan aan 
bij een van de bestuursleden. We kunnen het niet alleen en zijn erg blij met 
uw hulp! ■

torenklanken 16 | 2009 | �



Een machtig mooie ruimte hadden wij tot onze beschikking in de RK Maria Mag-
dalenakerk op zaterdag 12 september. En wat een werk was het om onze publi-
catieborden goed neer te zetten. Na de expositie van Shop & Swing dachten wij 
dat de borden allemaal op gelijke hoogte stonden afgesteld. De palletjes zouden 
dit keer precies in de gaatjes vallen: fluitje van een cent. Dat klopte dus voor 

geen (centi)meter! Het opstaande 
palletje aan de staanders, volgens 
Frank Tjeertes, ‘het mannetje’ is 
eigenlijk te kort. De borden waaraan, 
alweer volgens Frank, ‘het vrouwtje’ 
zit geschroefd is dus te ondiep. Het 
gevolg is dat de ene kant steeds wrikt 
en aan de andere kant iemand moet 
staan om het bord op te vangen. Paul 
Tjeertes kreeg diverse zweetaanval-
len tijdens het op maat schroeven 
van die ellendige niet passende  
mannetjes en vrouwtjes. Als de ene 

open monumentendag 2009 door Trees Korver
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kant goed zat, dan vloog de andere kant eruit! Toen hebben wij besloten om 
deze winter met een ploegje de borden en staanders voor eens en altijd op 
gelijke hoogte af te stellen. Als u handig bent en u wilt helpen dan juichen wij 
dat zeer toe. Toen dan - na uren wroeten - de borden eindelijk stonden, kon 
Jan Blokker zijn prachtige illustraties van de monumenten in het dorp Wormer 
ophangen. 

pijnlijke nek

Jan hangt het op zijn ooghoogte en daardoor moesten veel mensen het hoofd 
in de nek werpen om er iets van te kunnen zien. De rollatorleden onder ons  
hadden nog meer moeite om zo hoog op de borden de foto’s te bekijken. Ook 
daar gaan wij iets aan doen door die vermaledijde ‘mannetjes en vrouwtjes’ 
lager te monteren. De lange mensen moeten dan iets naar beneden kijken, dat 
is voor de ouderen minder pijnlijk in de nek dan omhoog turen. Bovendien wer-
ken de leesrondjes in de brillenglazen dan ook beter! Het was gezellig druk op 
deze zonovergoten dag en er hebben zich over de gehele dag zo’n 350 mensen 
gemeld voor de diverse exposities in de kerk. In navolging op het winkeltjesboek 
dat Jan Blokker vorig jaar had gemaakt was er nu weer een prachtig boekje 
met allemaal mooie plaatjes en teksten over de tentoongestelde monumenten. 
Ook dit boekje ging 
weer grif over de tafel 
van de dames Els en 
Regina Mak. Zowel het  
winkeltjes- als het monu-
mentenboekje is nog te 
koop bij Pasman Boek & 
Hobby aan de Zaanweg 
in Wormerveer. Tijdens 
deze Monumentendag 
kwam het 500e lid zich 
aanmelden. ■

Linksboven: De expositie in de RK Maria Magdalenakerk in vogelperspectief. Linksonder: 
De 'mannetjes' en ''vrouwtjes' van onze tentoonstellingsborden waren wel erg weer- 
barstig dit keer! Boven: Els Mak verwelkomt ons 500e lid de heer W.L. Janmaat tijdens 
Monumentendag. Links van Els staat Karen Dolné. Een feestelijk moment waarop de 
heer Janmaat een monumentenboekje krijgt uitgereikt. Foto: Jack de Lange. 
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Een Wormer Lied, geschreven door H. Schoute Sr., kregen wij tijdens Monu-
mentendag van Egge Roos. Toevallig was in de Maria Magdalenakerk Bets 
de Lange-Zijp op het orgel aan het spelen. Toen ik aan haar vroeg of zij Het 
Wormer Lied kon spelen zette zij gelijk de muzieknoten in haar houder. Direct 
begon Bets al lezende te spelen. Het klonk prachtig op het orgel maar toch 
wilde Bets het liever even op de piano uitproberen. Heel zachtjes heb ik toen 
de tekst mee gezongen. Het vergt nog wel enige oefening om het op de juiste 
toon te zingen! De klanken die Bets uit de piano toverde, zweefden door de 
kerk tijdens een onvergetelijke Monumentendag. Op 18 september stond in 
het Noordhollands Dagblad een ander ‘actueler’ Wormer Lied geschreven door 
Jan Aafjes. De vraag die ons bezig houdt: “Hebben wij het Wormer Lied wel?” 
Er bestaan er dus meer! Dat wordt nog moeilijk als wij ooit besluiten om Het 
Wormer Lied eens te zingen met z’n allen. Welk lied moeten wij dan kiezen of 
gaan we ze allebei maar instuderen?

het wormer lied door Trees Korver

Het Wormer Lied

De Zaanstreek kent veel mooie plaatsen,
Maar ’t Wormerse halen ze niet.
Daar leeft nog altijd iets gezapigs
Temidden van grasland en riet.
Daar hangt nog de faam van ’t verleden,
Al bakt men de tweebak niet meer;
Al haalt men niets meer uit de IJszee
En slaat men geen Spanjaarden neer.

De dorpsstraat, sinds eeuwen rechtlijnig,
Vertoont nu een uitdijend west.
Het spiegelend Zwet – òf een golvend –
Markeert hier het beste van ’t Best.
Er kwam onverwachts weer een toren,

Veel hoger dan die van ’t beschuit.
Hij staat als een opgericht teken
Van:  haal wat er in zit, er uit!

Nooit zal hier het denken stagneren,
Zelfs niet met een hoofd in verband;
Waaruit deze les valt te leren:
’t Zit niet in het hoofd,
maar ’t verstand.
Wij zijn over Wormer te spreken,
Dat spreekt toch vanzelf, zo U ziet.
De Zaanstreek kent veel mooie plaatsen,
Maar ’t Wormerse halen ze niet.

H. Schoute Sr. ■

Dit lied kregen wij geschonken door 
Egge Roos tijdens Monumentendag.
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Van Zaansprint te Wormerveer een aantal foto’s.
Rie Koelemeijer gaf ons een aantal foto’s met namen en een foto van 
een muurschildering De Liefde die is gevonden achter een wand van 
BV Machinefabriek Verwachting tijdens het slopen van een muur (zie 
foto).
Corry Ras-Battem 
schonk ons een grote 
foto van haar ouderlijke 
huis, het battemhuisje 
aan de Dorpsstraat 253 
in Wormer.
Egge Roos schonk ons 
tijdens Monumenten-
dag Het Wormer Lied 
geschreven door  
H. Schoute Sr. (zie 
linkerpagina).
Van Jan Bolleman een 
aantal fotootjes.
Marianne van de Boom schonk ons een uitgeknipte foto van de feesten 
in Wormer in 1945.
Via Paul Kramer kregen wij een heleboel namen bij een foto van Shop 
& Swing.
Van Jan Aafjes een archiefmap vol met krantenknipsels, gegevens 
over de Zwetplassers, Openbare bibliotheek, gemeente Wormerland, 
inventaris archief gemeente Wormer etc.
Van Seiny Klopper een kopie van een foto van de Reisvereniging Ons 
Genoegen Wormer en Jisp met alle namen.

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

►
►

►

►

►

►

►

►

►

schenkingen door Trees Korver

gaat u verhuizen?
Geef dit dan op tijd aan ons door. Het kan anders zomaar voorkomen dat 
de nieuwsbrieven en uw Jaarboek in november bij de verkeerde wordt 
bezorgd! ■
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Donderdag 12 november om 20.00 uur 
Genootschapsavond met uitreiking Jaarboek 
2009 (Let op: alleen voor leden, want vol = vol) 
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

agenda 2009

colofon
TORENKLANKEN is een kwartaaluitgave 
van het Historisch Genootschap Wormer
Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver
Een lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.
Een extra exemplaar van Torenklanken 
is te verkrijgen voor € 1,00.

HISTORISCH GENOOTSCHAP WORMER 
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
Opgericht: 14 december 2005 
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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