
Welkom door Trees Korver

nieuwsbrief 17 • maart 2010
torenklanken

Coöperatieve maalderij Samen Vooruit aan de Veerdijk in Wormer. Deze foto staat 
afgebeeld in deel 5 Wieken en stoom door Cees Kingma van de reeks uitgaven 
Waar blijft de Tijd Waterland. Meer hierover kunt u lezen op blz.11 van deze  
nieuwsbrief. Foto: Waterlands Archief WAT001007215.

Werpt u ook altijd een blik naar buiten na het opstaan ’s morgens? Ik wel en 
steeds weer lag er een witte deken over het landschap. Prachtig om te zien 
maar heel lastig als je op pad moet, zeker voor de ouderen onder ons. De 
maand maart moet ons fris groen brengen na al die sneeuw van de afgelo-
pen tijd. Ook wil ik de kikkers weer horen kwaken in de sloten, heerlijk! Een 
frisse start voor ons Historisch Genootschap met de eerste nieuwsbrief van 
dit jaar. Hierin iets over ruilhandel van jaarboeken, de reeks Waar blijft de Tijd 
Waterland en van alles over onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 
25 maart aanstaande. Natuurlijk hebben wij na onze vergadering weer een 
leuk programma voor u, waarbij de Edele Kikker niet ontbreekt. Het belooft 
een interessante avond te worden in De Wijngaard met veel beelden over Van 
Gelder Zonen. Allemaal komen want er is plek zat.

 historischgenootschap
 wormer
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Van het bestuur door Jan Blokker

De schrijfster Carry van Bruggen (1881-1932) groeide op in Zaandam en vond het 
spijtig, dat er zoveel was verdwenen. En zij niet alleen. Het is heel jammer dat de 
beschuitstoren er niet meer is, en de watertoren van Van Gelder en een heel stuk 
‘zaanwand’ in de Zaanbocht. Carry noemde die zaken ‘spijtigheden’ in haar boek 
De drie deuren.
Het is één van de doelstellingen van ons Genootschap: te waken over de historie 
van Wormer. Af`en toe verdwijnen er toch weer stukjes van ons historisch erfgoed, 
die wij ook spijtigheden zouden noemen. Soms is het een kwestie van geld, maar 
lang niet altijd. Er moet ook goede wil aanwezig zijn. En oog voor het erfgoed. 
Daarom is het van belang, dat wij een stevige vereniging worden. Helpt u ons daar-
bij. Wijst u uw buren, kennissen, familieleden en vrienden eens op onze vereniging. 
Maak ze lid!
Intussen lijkt het er op, dat het met het pakhuis Wormerveer de goede kant op gaat 
en ook de houten pakhuizen Maas, Waal en Schepel kunnen misschien gered wor-
den. Laten we trots zijn op onze historische panden. Ze zijn het waard. Ik zie u 
graag, samen met de nieuw aangemelde leden, op onze jaarvergadering.

Cursus lezen oud schrift door Trees Korver

In september gaat bij het Waterlands 
Archief een cursus paleografie, het lezen 
van oude handschriften, van start. Deze 
cursus is bedoeld voor zowel de begin-
ner als voor hen die hun kennis willen 
opfrissen in het lezen van het 16e-, 17e- 
en 18e- eeuwse schrift. 
De cursus wordt om de week gehouden 
en wel op de dinsdagavond van 19.00-
21.00 uur in het Waterlands Archief te 
Purmerend. Docente is Els Mak. 
De kosten zijn € 79,00 per cursus, 
inclusief lesmateriaal. U kunt zich nu 
al opgeven bij Els Mak van het Water-
lands Archief: 0299-411546 (of 540) of 
via e.mak@waterlandsarchief.nl

Illustratie: Begraafboek Gereformeerde 
kerk, Kwadijk, 1791
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Voorjaarsbijeenkomst met Algemene Leden- 
vergadering (ALV) 

Datum:  25 maart 2010 
Locatie:  De Wijngaard, Dorpsstraat 1�4a
Aanvang:  20.00 uur
Zaal open: 19.�0 uur

programma

20.00 uur: Opening van de avond door de voorzitter
20.10 uur: Algemene Ledenvergadering:

Opening
Verslag Algemene ledenvergadering 23 april 2009 (zie blz. 6 
in deze Torenklanken).
Verslag extra Algemene ledenvergadering 12 november 2009 
(zie blz. 6 in deze Torenklanken).
Jaarcijfers 2009 en begroting 2010 (zie blz. 7 in deze  
Torenklanken).
Verslag kascommissie 2009; decharge penningmeester;  
benoeming kascommissie 2010-2011.
Bestuursverkiezing: algemeen bestuurslid Frank Tjeertes is  
reglementair aftredend, hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandida-
ten kunnen zich uiterlijk een week voor de Algemene Ledenver-
gadering melden bij het bestuur.
Rondvraag: korte vragen, het liefst voor de vergadering bij het 
bestuur indienen zodat beantwoording kan worden voorbereid.
Sluiting

20.�0 uur: De papieren wereld 
Promotiefilm (circa 20 minuten) van Van Gelder Zonen met beelden 
van de fabrieken in Apeldoorn, Renkum, Velsen en Wormer.

20.50 uur: Pauze
21.20 uur: De edele kikker

Film (circa 30 minuten), gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van directeur Allan (bijnaam De Kikker), directeur van  
Van Gelder Zonen. Beelden van vele medewerkers van VGZ, met 
uitbeelding van hun bijnamen.

21.50 uur: Afsluiting van de avond door de voorzitter.
22.00 uur: Einde

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Deel 2 eindigde met het overlijden in 1828 van 
Grietje, de weduwe van Hendrik. Broer Jan stierf  
al in 1813.

Een Eindhovenaar die Wormer hoog in het vaandel heeft.  
Jan Rozemeijer schreef het boek De handel en wandel  
der Rozemeijers 1715-1947. 

De Rozemeijers (deel �) door Jan Rozemeijer

Wij gaan verder met de nazaten van Hendrik en Grietje, mijn voorouders dus. 
Hun zoon Jan (1793-843) trouwde op 17 september 1826 met Margaretha Bark-
hout (1805-860). Zij kregen zes kinderen maar slechts drie ervan overleefden 
de kindersterfte, de andere drie stierven allen binnen één maand in 1834. Hoe 
dat kon gebeuren is nog altijd een mysterie, maar Jan Blokker heeft zich bereid 
verklaard dit proberen uit te zoeken. In de archieven vond ik een jaarstaat van 
overlijden in Wormer van 1834, op een totaal van 39 personen waren er negen-
tien onder de 10 jaar en slechts drie boven de 70. De kinderen van Hendrik en 
Margaretha werden 1, 3 en 6 jaar oud. De drie overlevenden waren Hendrik, zijn 
broer Klaas - over wie straks meer - en zus Antje die trouwde met een wever uit 
Krommenie ene Jan Huysman. 

hendrik

Wij concentreren ons op Hendrik. 
Hij groeide op in een tijdperk 
van grote veranderingen, te 
veel om op te noemen, daarom 
slechts een greep in willekeu-
rige volgorde: 
De afscheiding van België, de 
komst van de trein. De herrie 
rond de affaire van Willem I met 
gravin Henriëtte d’Oultremont, 
in de volksmond Jetje Donder-
mond. In 1848 kwam er een 
zeer belangrijke grondwets-
herziening. Nog enkele andere 

feiten: Nicolaas Beets schrijft, onder pseudoniem van Hildebrand, zijn beroemde 
Camera Obscura, Jan Rem, de beroemde Waterloo-veteraan was veldwachter 
in Wormer. Hendrik zat in de klas van meester Pieter Kwantes die 225 gulden 
per jaar verdiende, hij leert dan (…) de letters en dezelver samenvoeging tot  
lettergrepen en woorden gelijk mede het uitspreken der cijferletteren en getallen 
ten welken einde de onderwijzer zich sal bedienen van een groot zwart bord en 
daar op de letters woorden en cijfers voortekenen (...) Dat volgens de schoolwet 
van 1806.
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brievenloopster

De begroting van Wormer was in die tijd erg laag. Nemen wij als voorbeeld 1830: 
Totale uitgaven f. 5200,- verdeeld als volgt: Onderhoud gemeente eigendommen 
f.1500,-; tractement burgemeester-gemeentesecretaris Hero Stant die tevens 
notaris was f. 500,-; vergaderkosten voor licht, drank, tabak en pijpen f. 20,40. 
Klaartje Kaal, de vrouw van Jan Rem, kreeg f. 19,- voor het schoonhouden van 
het raadhuis, het onderwijs kostte f. 450,- waarvan zoals wij zagen meester 
Kwantes f. 225,- kreeg. Brievenloopster Maartje Huygen kreeg f. 1,- per week, 
Jan Rem f. 234, - per jaar, en de twee nachtwachten f. 87,50. Er waren geen 
branden dus kwam de gemeente er af met f. 76,- voor vergaderingen, jenever, 
bier en tabak. Voor de mobiele schutterij gaf men f. 264,- uit en de acht lotelingen 
werden voor f. 12,25 per rijtuig naar Haarlem gebracht.
De prijzen waren navenant: schootje (witbrood) 10 cent; vat bier f. 2,95; krultabak 
0,75 c per pond.

van gelder zonen

Vader Jan stierf in 1844 en zestien jaar 
later moeder Margaretha. In 1848 deed 
Hendrik zijn eerste Heilige Communie, 
ik heb daar nog een originele plaat van 
waarvan de kleuren verrassend genoeg, 
160 jaar na datum, nog helder zijn. Hij 
kreeg die prent van pastoor Pronk. In 
die tijd was de bevolking van Wormer 
voor ongeveer 60% Nederduitsher-
vormd, 30% katholiek, 7% doopsge-
zind, 2% luthers en 1% joods.
Hendrik trouwt in 1868 met Kaatje 
Boomkamp uit Assendelft, zijn broer 
Klaas in 1867 met Gerbrecht Floore. Zij werkten beiden een groot deel van hun 
leven bij Van Gelder Zonen. Over Klaas en zijn gezin schreef Bertus Grandiek 
een interessant verhaal. Over hem, maar vooral over zijn broer Hendrik, mijn 
grootvader, in het laatste deel daarover meer. 

voor de wind

Via Trees Korver kreeg ik van Dennis de Waart te horen dat ik een grappige ver-
taalfout had gemaakt. In deel 2 schreef ik dat zoon Jan (...) zoo voor sigzelve als 
instaande ende rato laveerende voor zijne zuster (...). Nee hij zeilde niet voor de 
wind maar 'caveerde' (stond borg) voor zijn zuster. Ik kende het woord dat nog 
bestaat niet, maar ze maakten vroeger ook van die prachtige krullen in de tekst 
zodat je gemakkelijk een ‘l’ leest voor een ‘c’.
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Verslag jaarvergadering 2�-4-2009 en 12-11-2009

Aanwezig: Jan Blokker (voorzitter), Nico Koelemeijer, Trees Korver  
(secretaris), Bert Vreeswijk (penningmeester), Frank Tjeertes,  
Corrie de Wit (notulist) + circa 135 leden

Verslag jaarvergadering 2� april 2009
Opening: de voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Wat is er in het afgelopen jaar gedaan:
• nieuwe folder/aanmeldingsformulier
•  zes keer vergaderd
Wat zijn de plannen voor het komende jaar:
•  24 mei expositie in pand Hollandia
•  12 september Monumentendag
•  12 november: Genootschapsavond in de Nieuwe Kerk

Op dit moment hebben we 445 leden.
Jaarboek en Winkeltjesboek: succes en, zolang de voorraad strekt, te 
koop bij Pasman Boek en Hobby in Wormerveer.
Verslag Jaarvergadering 2008: geen opmerkingen. Verslag wordt vast-
gelegd.
Bestuursverkiezing: 
a. Bert Vreeswijk, Nico Koelemeijer aftredend en herkozen.  
b.  Kascommissie: Paul Tjeertes en Mario Koeman controleerden de  
 boeken en bevonden deze akkoord. De penningmeester wordt   
 decharge verleend. Paul Tjeertes treedt af, Joke Koelemeijer volgt  
 hem op en als reservelid stelt Rie Koelemeijer zich beschikbaar.
Jaarcijfers 2008 en begroting 2009: jaarcijfers en begroting worden 
goedgekeurd.
Rondvraag: geen vragen
Sluiting: dank aan alle medewerkers van deze avond. 

Wormer, 3 mei 2009, Corrie de Wit-Steijn (notulist)

Verslag jaarvergadering 12 november 2009
Aanwezig: Jan Blokker, Nico Koelemeijer, Trees Korver, Niek Mak, Frank 
Tjeertes, Corrie de Wit + circa 200 leden

Opening: welkom aan de aanwezigen door de voorzitter.
Bestuursverkiezing: in verband met het overlijden van Bert Vreeswijk 
heeft Jos Blokker zich beschikbaar gesteld als nieuwe penningmeester. 
Voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
Sluiting.

Wormer, 16 november 2009, Corrie de Wit (notulist)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.
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begroting 2009 resultaat 2009 begroting 2010
lasten

Contributies 7.125,00 7.970,00 8250,00

Subsidie 150,00 130,00 500,00

Sponsoring 2.600,00 5.750,00 3.500,00

Donaties 300,00 115,00 250,00

Opbrengst uitgaven 1.625,00 3.613,00 1.750,00

Opbrengst rente 400,00 460,00 400,00

12.200,00 18.038,00 14.650,00

baten

Jaarboek 8.750,00 9.295,00 9.800,00

Overige uitgaven 150,00 1.126,00 1.000,00

Verenigingsblad 500,00 519,00 600,00

Vergaderkosten 300,00 227,00 300,00

Evenementen 550,00 236,00 850,00

Contributies e.d. 200,00 64,00 100,00

Portikosten 350,00 284,00 350,00

Publiciteit-ledenwerving 250,00 0,00 250,00

Bankkosten 350,00 272,00 350,00

Algemene kosten 100,00 593,00 250,00

Afschrijving inventaris 700, 839,00 800,00

12.200,00 13.455,00 14.650,00

exploitatieresultaat 4.583,00

                                                            balans per 31 december 2009
activa passiva

Inventaris 2 Verenigingsvermogen 1-1-2009 2.000

Debiteuren 68 Exploitatieresultaat 2009 4.583

Betaalrekening Rabobank 318 Naar voorziening inventaris - 4.583

Renterekening Rabobank 16.633 2.000

Voorziening jaarboeken 11.037

Te ontvangen posten 460 Voorziening inventaris 4.583

Vooruitbetaalde contributies 180

Voorraad uitgaven 545 Nog te betalen posten 226

18.026 18.026
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De groentewinkel van A. Bakker 
aan de Dorpsstraat 270, later nr. 
301. Van links naar rechts zoon 
Arian Bakker, mevrouw Bakker-
Wezel en dochter Trien Bakker. 
De foto van het Waterlands 
Archief WAT002001236 staat ook 
afgebeeld in Wormer in oude 
ansichten deel 4, blz. 29.

1924 - De violist door Antoon de Vries

De koude oostenwind woei de stuifsneeuw op hoopjes aan de Dorpsstraat in 
Wormer. Een oudere man met onder zijn vilten hoed een sjaal over de oren. De 
dikke, lange winterjas beschermde niet alleen zijn lichaam, maar ook de oude 
viool waar hij zijn kostje mee moest verdienen. De handen probeerde hij warm te 
houden met 'polsjes', gebreide handschoen zonder vingers.
Schuifelend op de gladde weg langs school Oost, het groentewinkeltje van de 
Weduwe Bakker, de kruidenierszaak van Evert Woud, langs dokter Noordanus 
en het ziekenhuis van zuster de Bruin op weg naar de familie de Vries. Een van 
zijn vele vaste ‘klantjes’ in de Dorpsstraat (wijk A 57B), later 194 en 319.

bliJ mens

De violist speelde vaak liedjes voor de kinderen en danste dan vrolijk mee. Kreeg 
dan 1 cent en soms een ‘vierduitstuk’ (2½ cent) en gaf de kinderen een schuimpje. 

Moeder de Vries hoorde hem al aankomen en riep: “Kom  
Oosterhuis, wat een kou hè?” Ze zette de violist naast het 
warme fornuis. Een warme beker chocolademelk, een eigen 
gebakken koekje en het vaste dubbeltje deden de muzikant 
weer opfl euren, men zag z’n ogen tintelen. Hij greep de vi-
ool en speelde zijn bekende liedjes. Een blij mens. Dat tafe-

reeltje in onze keuken is mij een leven lang bij gebleven. Als 
ik André Rieu op tv zie spelen, denk ik altijd aan die oude 

Oosterhuis. Hij kon dat ook: mensen blij maken.

75 Jaar later

Een cultuurvakantie: Praag, Wenen en Boedapest.Zondag 12 september 1999: 
zon, 32 graden, met een leuk gezelschap van 45 personen naar de Kasteelheu-
vel (Matthiasfontein) in Boedapest. Aan de voet van de fontein zit een Hongaarse 
violist en speelde de serenade van Torcelli, zo mooi dat het mij ontroert. De 

Moeder de Vries hoorde hem al aankomen en riep: “Kom  
Oosterhuis, wat een kou hè?” Ze zette de violist naast het 
warme fornuis. Een warme beker chocolademelk, een eigen 
gebakken koekje en het vaste dubbeltje deden de muzikant 

ool en speelde zijn bekende liedjes. Een blij mens. Dat tafe-
reeltje in onze keuken is mij een leven lang bij gebleven. Als 

ik André Rieu op tv zie spelen, denk ik altijd aan die oude 
Oosterhuis. Hij kon dat ook: mensen blij maken.
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De oude viool van Klaas Oosterhuis is nog in het bezit van 
mevrouw Marga Oosterhuis-Koene te Wormerveer. Zij 
was getrouwd met kleinzoon Dirk Oosterhuis die ook 
zeer muzikaal was en piano en accordeon speelde.

De oude viool van Klaas Oosterhuis is nog in het bezit van 
mevrouw Marga Oosterhuis-Koene te Wormerveer. Zij 
was getrouwd met kleinzoon Dirk Oosterhuis die ook 

groep luistert meer naar de muzikant dan 
naar de uitleg van onze gids. Drie van 
onze mensen gooien een muntje in de 
vioolkist, ik schaam me. Een vakman die zo 
mooi speelt. Ik stap naar de muzikant toe en vraag 
zijn viool (in zeventig jaar geen instrument in handen gehad) 
en speel het liedje: “Knaapje zag een roosje staan, roosje op de heide”. De 
groep kijkt verbaasd, lacht, grijpt fototoestel, video en applaudisseert. Ik neem 
mijn pet af en ga meteen de groep langs, niemand durft te weigeren. Een pet vol 
geld verdwijnt in de vioolkist en ik zie de blije, tintelende ogen van de violist. 
Gelijk komt hetzelfde beeld van Oosterhuis van vijfenzeventig jaar terug weer 
voor de geest. Muziek kan toch veel vreugde geven. 

Net als de vorige jaren is ook Jaarboek 2009 een groot succes 
geworden. Ieder lid heeft inmiddels een exemplaar ontvangen. 
Daarnaast ging de verkoop van extra exemplaren bij boekhandel 
Pasman Boek en Hobby in Wormerveer uitstekend. Gevolg: Jaar-
boek 2009 is al weer uitverkocht! Ook de boeken uit 2006 en 2008 
zijn niet meer te krijgen. Alleen van Jaarboek 2007 is er bij Pas-
man Boek en Hobby nog een aantal te koop. Dus nieuwe leden 
kunnen daar nog een exemplaar kopen. Maar ook die voorraad 
wordt snel minder.

Nu zijn er leden die de serie niet compleet hebben en graag in het bezit komen 
van een ontbrekend exemplaar. We stellen voor, dat degene die nog een jaar-
boek mist en dat graag wil hebben een kort berichtje naar de redactie van ‘Toren-
klanken’ stuurt. In een rubriek ‘Jaarboek gezocht’ plaatsen we dan naam en tele-
foonnummer van de vrager, waarna een aanbieder zich met hem of haar (dus 
niet met de redactie of het bestuur!) in verbinding kan stellen. We denken dat er 
niet zo veel aanbiedingen zullen komen, maar wie weet.

Jaarboek weer een groot succes! door Frank Tjeertes
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Schenkingen door Trees Korver

Seiny Klopper schonk ons een trouwfoto van Jaap Schram en zijn vrouw 
Wil Schram-Dolleman (zie Torenklanken 15), en dus niet Wil Schram-
Bloem! Wil Schram-Dolleman werkte in de winkel van Bloem.
Gré Floore schonk ons een videoband bejaardentocht, krantenknipsels 
VGZ en Splinter Producties.
Dennis de Waart stuurde ons digitaal een foto van een familie Rozemeijer 
tijdens een huwelijksfeest op de plaat gezet voor Dorpsstraat 282 en een 
foto van Toon Korver met paard.
Van mevrouw van ’t Kaar een box met dia's. Mevrouw Klinkert gaf ons een 
jeneverkruik 120-jarig bestaan Zaanbrug.
Antoon de Vries heeft een verhaal geschreven over violist Oosterhuis (zie 
elders in deze nieuwsbrief), en een limerick over boer Jongert en het Gat 
van Wormer.
Wim Wezel schonk ons een Wormerlied op de muziek van Waar de  
meeuwen schreeuwen.
Seiny Klopper gaf ons een gedeelte van de Aktief uit september 1971 en 
een boek Memoires van P.G. Bloem en een boek Gerbrand Bloem vertelt 
samengesteld door J. Klopper Jbz.
Mevrouw Hoek-Randshuizen schonk ons twee foto’s. Een met daarop Nelly 
Betjes-Randshuizen met Ferry en de hond Sorry voor haar winkeltje. Een 
met daarop Opoe Randshuizen met buurvrouw Kroon tijdens een bejaar-
dentocht.
Via Tineke de Best-Bank van haar moeder C. Bank-Korver diverse oude 
digitale foto’s.
Van Paul Tjeertes ook een Wormerlied geschreven door J. Aafjes op de 
wijze van ♪ Het Friesenlied ♪.
Van Cees Schoone uit Dokkum een prachtig verhaal over de kapperszaak 
van zijn vader H. Schoone met twee foto’s. Verder een boekje met de 
geschiedenis over Van Gelder Zonen Amsterdam.
Een gedicht Nostalgie gemaakt door Trien Beenders-Bentvelzen  
kregen wij van Anneke Bentvelzen.

Van Nico Kenter een tabaksdoos gemaakt van-
wege het 25-jarig jubileum brandweer Wormer 
(22 november 1922-1947). Deze tabaksdoos 
heeft hij van zijn vader, die in het verleden wet-
houder te Wormer was. 

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Het Waterlands Archief geeft samen met Uitgeverij Waanders een 16-delige 
reeks uit over de geschiedenis van Waterland. Veel verenigingen verlenen hier-
aan hun medewerking door illustraties beschikbaar te stellen.

Feest van herkenning

In Waar bijft de tijd Waterland leert u de 
geschiedenis van Waterland kennen. Het gaat 
over het boerenbedrijf, de middenstand, de 
kerken, de scholen, de visserij, het waterbe-
heer, de volkscultuur, de kunst en nog veel 
meer. Het zal telkens weer een verrassende 
kennismaking zijn met de verschillende aspec-
ten van de Waterlandse geschiedenis. Maar 
ook een feest van herkenning voor wie in dat 
verleden al thuis is. Veel prachtige illustraties 
en heldere teksten, ook over Wormer en Jisp. 

te koop

Elke maand ligt er weer een nieuw deel Waar blijft 
de tijd Waterland in de winkel. Vanaf oktober 2009 
ligt het eerste deel van Waar blijft de tijd Water-
land in de boek- en tijdschriftenwinkel. Het eerste deel kost ter introductie slechts 
€ 2,50 (normaal € 4,95)! De vervolgdelen zijn los te koop maar u kunt ook een 
abonnement nemen. Leden van onze vereniging die zich abonneren hebben niet 
alleen plezier van de reeks, maar dragen ook indirect bij aan onze vereniging. 
Voor elk aangebracht abonnement krijgt het Historisch Genootschap Wormer 
€ 5,00 aangeboden! 

16-delig 
Waar blijft de tijd Waterland is een 16-delige reeks over de Waterlandse  geschie-
denis, samengesteld door  medewerkers van het Waterlands Archief. De auteurs 
zijn Jaap Haag, Margreet Lenstra en Els Mak (redactielid van ons Jaarboek), die 
in de geschiedenis van Waterland meer dan thuis zijn. Cees Kingma en Els Mak 
hebben elk een deel geschreven. Deel 5, Wieken en Stoom van Cees Kingma is 
recent uitgekomen en ligt nu in de boekwinkel. 

Voor meer informatie: www.waarblijftdetijdwaterland.nl of Marieke Kolthof: 
mkolthof@waanders.nl. of 0�8-4�7 �4 88.

Waar blijft de tijd Waterland?
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Donderdag 25 maart om 20.00 uur: Algemene 
Ledenvergadering in De Wijngaard, Dorpsstraat 
134a te Wormer, met aansluitend voor de pauze 
een film over VGZ met beelden van de fabrieken 
in Apeldoorn, Renkum, Velsen en Wormer. Na de 
pauze wordt er een film getoond van het 40-jarig 
jubileum van directeur Allan (bijnaam De Kikker), 
directeur van Van Gelder Zonen. Vele medewerkers 
van VGZ, met verbeelding van hun bijnamen zult u 
te zien krijgen. Zaal open vanaf 19.�0 uur.
Zaterdag 11 september Monumentendag met als 
thema ‘mensen in Wormer’.

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 2010

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
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