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Familie Witkamp trekt eropuit over het ijs. Bron: Waterlands Archief WAT002001810

Winter, ijspret bij en op het Zwet. Met de slee eropuit. Moeder in de bak en vader trots op de 
bok. Paard ervoor gespannen en glijden maar. Dat waren nog eens tijden! Boer Jan Witkamp, 
geboren 6 mei 1887 te Jisp, en zijn vrouw Maartje Verwer, geboren 22 oktober 1890 te 
Wormerveer, profi teerden van de winterse omstandigheden om eropuit te trekken. Over het 
ijs zomaar een ritje maken of waren zij op weg om een visite af te leggen? De kinderen waren 
niet mee. Dit keer niet met paard en wagen over de weg, maar glijdend over het ijs. Het was 
in de winter van 1920 toen deze foto genomen werd. De hele maand was de vorst al in het 
land en op 16 december van dat jaar was de laagste gemiddelde temperatuur: min 7,9 graden 
Celsius. De foto werd gemaakt door Jan Vink, op het ijs aan het Oosteinde, achter de boerderij 
van Klaas de Leeuw.

Lucie Koelemeijer Bron: weerverleden.nl, het weer in 1920.

IJspret in 1920
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Van het bestuur

Het gaat er nu echt van komen, de Beschuits-
toren wordt gebouwd. Weliswaar iets kleiner 
en lager dan het oorspronkelijke plan, maar 
nu exact naar de afmetingen zoals die op 18 
augustus 1894 door architect Ad. Mulder vlak 
voor de sloop zijn opgenomen. Het spreekt 
voor zich dat wij hier zeer content mee zijn, 
immers het is een verrijking voor Wormer en 
haar geschiedenis en volgend jaar krijgen we 
eindelijk als Genootschap een passende plaats 
in de toren voor al het historische materiaal 
dat in de loop der jaren is geschonken. 
Overigens, we worden nog steeds weer verrast 
door gevers. Onlangs betrof dat het complete 
(foto)archief van SCWO, een aantal oude 
ansichtkaarten en een serie zwart-witfoto's van 
de sloop van de Van Gelder papierfabriek. De 
fotowerkgroep, in december jl. geïnstrueerd 
door het Waterlands Archief, gaat ermee aan 
de slag. 
Inmiddels heeft onze facebookpagina niet te 
klagen over belangstelling. Op blz. 10 legt de 
beheerder, Frans Koelemeijer, uit hoe de 
pagina is in te zien voor degenen die deze nog 
niet hebben ontdekt.

Algemene ledenvergadering 22 maart 2017

Dit jaar staat voor het Genootschap in het 
teken van de boerderijen en boeren van 
Wormer.
Hieronder kunt u lezen waarom. De lezing van 
Piet Kleij op 22 maart over de landbouw van 
Wormer in de middeleeuwen past hier goed 
bij en belooft zeer interessant te worden.
Wij proberen het huishoudelijk gedeelte van 
de ledenvergadering kort te houden zodat er 
royaal tijd is voor een pauze om bij te praten. De 
bijeenkomst wordt afgesloten met vertoning 
van deel II van de fi lm Wormer in beeld. U kent 
hem waarschijnlijk maar met ondertiteling 
en passende muziek ongetwijfeld toch 
aansprekend.
Wij hopen u op woensdagavond 22 maart te 
treff en in de Stoomhal en neem buren of 
vrienden mee, de toegang is gratis en ook niet-
leden zijn van harte welkom. 
Ten slotte: verheugend is te melden dat ons 
ledental gestaag groeit en inmiddels de 600 is 
gepasseerd.  

Albert Stol

Het thema van de Open Monumentendagen 
2017 is 'Boeren, burgers en buitenlui'.
Het Historisch Genootschap Wormer wil naar 
aanleiding hiervan een expositie/catalogus 
samenstellen van de boerderijen en het 
boerenleven in Wormer vanaf circa 1900. We 
zoeken daarom foto's en verhalen van de 
boerderijen aan de Veerdijk, aan de Zandweg, 
Dorpsstraat, Herenlaan en Oosteinde. Wie o 
wie kan ons daaraan helpen?

Ook fi lmpjes of dvd's van het boerenbestaan 
vroeger in Wormer zijn van harte welkom! 

Contactpersonen zijn:

Albert Stol 075-888 02 79 en
Frans Koelemeijer 06-18 09 94 99

Reacties per mail kunnen worden gezonden 
naar torenklanken@genootschapwormer.nl

Oproep boerderijencommissie

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering op woensdagavond 22 maart a.s. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Plaats  De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
Aanvang  20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 maart 2016 (zie blz. 4)
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financiën:

a.  Verslag van de penningmeester (zie blz. 5)
b.  Verslag van de kascommissie
c.  Vaststelling jaarrekening 2016
d.  Verkiezing nieuwe kascommissie

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend de secretaris, de heer A. van Haarlem, herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden aangemeld bij de 
secretaris: secretaris@genootschapwormer.nl 

7. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aansluitend
Lezing Verdwenen graan, verdwenen boerderijen door Piet Kleij.
De landbouw speelde in de middeleeuwen een grote rol. Op welke plaatsen stonden de 
boerderijen toen? Hoe moeten ze eruit hebben gezien? En wat is er verder te melden over 
Wormer destijds?

Pauze

Vertoning van deel II van de historische fi lm Wormer in beeld.

De bedoeling is de bijeenkomst om ca. 22.00 uur af te sluiten.

Graag zien we u op woensdagavond 22 maart a.s. in de Stoomhal.

Het bestuur
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer, gehouden op 16 
maart 2016 in de Stoomhal te Wormer.

Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 80 leden

1. Opening
De voorzitter, Peter Roos, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen te doen. Alles staat op de agenda.

3. Verslag ledenvergadering 21 mei 2015
Het verslag wordt, met dank aan Albert Stol, ongewijzigd vastgesteld en geeft geen aanleiding tot 
vragen of opmerkingen.

4. Jaarverslag van de secretaris
Van het jaarverslag wordt kennisgenomen en in dankzegging aanvaard. Naar aanleiding van het verslag 
zijn geen vragen of opmerkingen.

5. Financiën 
Het verslag van de penningmeester wordt aan de orde gesteld en door Marc van der Hout toegelicht.
Mevrouw Jansen vraagt of de in Torenklanken afgedrukte balans voortaan wat groter kan worden 
afgedrukt. De cijfers zijn nu ondanks het bezit van een bril niet te lezen.
Door Klaas Waal wordt namens de kascommissie een verklaring afgelegd dat de stukken zijn 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Het geeft een getrouwe weergave van de inkomsten en uitgaven. 
Hij stelt namens de kascommissie voor de stukken goed te keuren en de penningmeester decharge te 
verlenen. Hier wordt door de ledenvergadering mee ingestemd.
Hierna worden de financiële stukken 2015 door de ledenvergadering vastgesteld.
De heren Bolleman en Van Tol worden benoemd als de nieuwe leden van de kascommissie.
Ter afronding van dit agendapunt bedankt de voorzitter de penningmeester en de leden van de 
kascontrolecommissie voor hun inspanningen.

Contributie 2017
De voorzitter licht toe dat de contributie sinds de oprichting van het Genootschap op € 15,00 per jaar is 
vastgesteld en sindsdien nimmer is verhoogd. Dit ondanks de wel stijgende kosten en uitgaven. De huidige 
contributie is alleen voor de uitgave van het Jaarboek nauwelijks toereikend. Daarom wil het bestuur 
voorstellen om met ingang van het jaar 2017 de contributie te verhogen naar € 17,50 per jaar. Dit voorstel 
kan de algehele instemming van de ledenvergadering hebben.

Bestuursverkiezing
Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit is aftredend bestuurslid en heeft besloten zich niet opnieuw herkiesbaar 
te stellen. Voorgesteld wordt Nico Koelemeijer in haar plaats in het bestuur te benoemen. Tevens stelt 
de voorzitter voor om Albert Stol te herbenoemen. De heer Stol is vorig jaar met instemming van de 
ledenvergadering aan het bestuur toegevoegd. Conform het rooster van aftreden is de heer Stol nu 
aftredend en opnieuw herkiesbaar.

Verslag ALV 16 maart 2016 Bij de secretaris hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
De benoeming van de beide heren wordt door de ledenvergadering met applaus bevestigd.
De voorzitter dankt Lydy heel hartelijk voor haar jarenlange inzet als bestuurslid van het Genootschap en 
onderstreept deze dank met een bos bloemen en een hartelijk applaus van de aanwezig leden.

Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2016
Door de voorzitter wordt een toelichting gegeven op de activiteiten die voor 2016 op stapel staan: naast het 
zoals gebruikelijk uitbrengen van Torenklanken en het Jaarboek noemt hij de doorlopende wisselexpositie 
van oude foto’s in Torenerf, de activiteiten rond Monumentendag en het verder uitbouwen van de website.
Tevens maakt hij melding van het feit dat er wordt nagedacht over het uitzetten van een historische 
wandeling door Wormer en het opzetten van een digitale beeldbank van historische foto’s van Wormer en 
haar inwoners. Met name voor deze laatste activiteit wordt nog naarstig gezocht naar personen die daar een 
bijdrage aan willen en kunnen leveren. Gegadigden daarvoor kunnen zich melden bij Albert Stol. 

Benoeming erelid
Voordat naar de rondvraag wordt overgegaan wil het bestuur een extra agendapunt inlassen dat gezien het 
bijzondere karakter en het verrassingselement niet op de agenda kon worden geplaatst. Dit betreft namelijk 
de benoeming van Jan Blokker tot erelid van het Historisch Genootschap Wormer.
Jan is als een van de medeoprichters vanaf de oprichting zeer actief betrokken geweest bij het Genootschap 
en heeft ook nu nog een groot aandeel in activiteiten zoals het organiseren van de jaarlijkse Open 
Monumentendag in Wormer. Ook heeft Jan een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van 
Wormer.
Al deze verdiensten hebben het bestuur ertoe gebracht om aan de ledenvergadering het voorstel te doen 
om Jan Blokker tot erelid van het Genootschap te benoemen. Het voorstel van het bestuur wordt door 
de ledenvergadering met algemene instemming onder applaus overgenomen. Ter onderstreping van het 
erelidmaatschap overhandigt de voorzitter Jan Blokker een ingelijste oorkonde en een bos bloemen. 

Rondvraag
De heer Bolleman vraag hoe het staat met de sponsoren van het Jaarboek. De voorzitter zegt na het 
terugtrekken van WormerWonen enkele jaren terug de twee overige sponsoren er nog steeds zijn en aan 
hen ook dit jaar weer een bijdrage is gevraagd. Extra sponsoren blijven natuurlijk altijd welkom en daar zal 
ook naar worden gezocht.
Els Mak is blij met het initiatief om een eigen beeldbank op te zetten. Zij wijst daarvoor op de mogelijkheden 
van het Waterlands Archief dat ook een beeldbank heeft en daarbij ondersteuning kan verlenen. De hosting 
van de beeldbank zou via het Waterlands Archief kunnen verlopen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en geeft vervolgens 
achtereenvolgens het woord aan de heren Blokker die iets zal vertellen over de historie van de 
beschuitstoren en de heer Goedhart, de architect van de nu her te bouwen Beschuitstoren.
Tot slot zal het eerste deel van de door Albert Stol bewerkte en van muziek voorziene film Wormer in beeld 
worden vertoond. Na afloop hiervan wordende heren Blokker, Goedhart en Stol door de voorzitter bedankt, 
ondersteund door applaus van de aanwezige leden.

Arthur van Haarlem, secretaris
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Baten 2016 en 2015

Lasten 2016 en 2015

Balans 31 december 2016

Historisch Genootschap Wormer
Financieel verslag 2016

Contributie
In de ledenvergadering van vorig jaar is de contributie met € 2,50 verhoogd, dus deze bedraagt 
nu € 17,50. Wij verzoeken u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op ons rekeningnum-
mer IBAN NL43 RABO 0114 540 179 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en 
Contributie 2017. 

Heeft u ons gemachtigd, dan hoeft u niets te doen. Het bedrag zal dan net als vorig jaar eind 
maart door ons automatisch worden afgeschreven.
 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met mij: tel. 075-6426181 of per e-mail penning-
meester@genootschapwormer.nl 

De penningmeester, Marc van der Hout
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Het burgermeestersambt rond de 18e eeuw

Het ambt van burgemeester vindt zijn oor- 
sprong in de Grondwet van 1848 en de 
Gemeentewet van 1851. In het jaar 1284 
kwamen al burgemeesters voor in de stad 
Dordrecht. Opdat de burgemeester als 
zodanig  herkenbaar moest zijn, koos  Minister 
Thorbecke van Binnenlandse Zaken op 
voordracht van Koning Willem III voor 
uniformering bij de wet met het volgende 
Koninklijk Besluit: ‘De onderscheidings-
teekenen, door de burgemeester te dragen, 
bestaan in een zilveren penning, hebbende 
eene middellijn van veertig strepen en 
vertoonende aan de eene zijde het wapen des 
Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo 
de gemeente geen wapen heeft, den naam 
der gemeente; de penning hangende op de 
borst, hetzij aan een zilveren ketting, hetzij aan 

De steek en het kostuum.
Bron: www.modemuze.nl.

een oranje zijden lint;  de keten of het lint op 
beide schouders aan den rok of het opperkleed 
vastgehecht’. De ambtsketen moest uit eigen 
zak betaald worden. Het besluit trad in werking 
op 1 januari 1853.

Niet alleen bestonden er regels voor het 
ambtsketen, maar ook voor het kostuum van 
de burgemeester werden regels uitgevaar-
digd: Het Koninklijk Besluit van 24 februari 
1853, nr. 65 luidt: ‘Het kostuum zal bestaan in 
een zwartlakenschen gesloten rok met witte 
knoopen, waarop het gemeentewapen of de 
burgerkroon, den kraag en de opslagen, in 
het zilvergeborduurd met eikentakken, ter 
breedte van drie duim; zwarten broek; staande 
degen; driekanten hoed met zwarte liggende 
pluimen, zilveren lis en knoop als aan den rok 

Dat het er tegenwoordig bij het uitoefenen van het ambt van burgemeester heel anders  aan toegaat 
dan een paar eeuwen geleden, daarover verhaalde een enthousiaste Peter Tange op de Open Monu-
mentendag 2016 in de Stoomhal. Het thema van die dag was 'Iconen en symbolen'. 

en oranje cocarde’. Ook het kostuum moest op 
eigen rekening aangeschaft worden.

Wie werd burgemeester in een gemeente?  
Ook in ons dorp kwamen alleen de belas-
tingbetalers daarvoor in aanmerking. Om het 
goede voorbeeld te geven werd er door deze 
groep trouw aan kerkgang gedaan. Deze ge-
legenheid werd aangegrepen om de burge-
meester te kunnen aanwijzen. Stel, er waren 
100 belastingbetalers, dan werden op Witte 
Donderdag 100 bonen in een zakje gedaan, 
98 bruine en 2 witte. Bij de ingang van de kerk 
werd blind een boon uit het zakje aan de kerk-
ganger uitgereikt en wie de witte boon trof 
werd voor een jaar burgemeester. 

Heel gebruikelijk was dat in een gemeente 
meerdere burgemeesters naast elkaar 
functioneerden om belangenverstrengeling 
te voorkomen. Vaak waren het eigengereide 
personen die door hun kledij zeer zichtbaar 
waren in de gemeente. Ze liepen in jacquet 
met sabel over straat en kwamen amper 
in het gemeentehuis. De raad werd ook zo 
weinig mogelijk bijeen geroepen. Tenslotte 
was het maar een onbezoldigde baan die 
uitgeoefend werd naast hun eigenlijke werk. 
Een begroting kon in een half uur besproken 
en aangenomen worden. In het jaar 1707 werd 
een begrotingstekort op zeer ludieke wijze 
opgelost. Een loterij werd georganiseerd met 
als hoofdprijs 30.000 gulden, een vermogen in 
die tijd. Tegen inlevering van een rijmpje kon je 
een lot verkrijgen. Het voorlezen van de rijmen 
gebeurde in het openbaar. In het genoemde 
jaar nam deze gebeurtenis 53 dagen in beslag, 
dag en nacht ging het door, en was tot groot 
vermaak van de inwoners omdat het een 
legale manier was om allerlei personen op de 
hak te nemen. 

Lees verder op blz. 10
Koperen schaal waarmee bekendmakingen van het Rijk  
werden omgeroepen door de bode. Foto Albert Stol.
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Schenkingen

•	 Van ons lid de heer M. Koster een gedigitaliseerde versie van een videoband met bejaar-
dentochten van Wormer in 1937, ’38, ’39, ’47, ’48, ’49 en ’52. Voorts de film Met Olthof door 
Wormer, Spel op plein School West, Herdenking van de Vrede van Munster en Herdenking 
Tweede Wereldoorlog in de RAI. Commentaar van Jan Vink en Jan Meijer.

•	 Van ons lid-kunstschilder Ger Zaagsma uit Wormer een uitgebreide collectie van ca. 1500 
dia's 20 à 30 jaar geleden genomen. Het betreffen voornamelijk landschaps- en 
dorpsgezichten van de Zaanstreek en wijde omgeving. Voor zover de dia's betrekking 
hebben op andere plaatsen dan Wormer of Jisp zullen we deze uiteraard ter beschikking 
stellen aan de betreffende zusterverenigingen.

•	 Van ons lid mevrouw Thieme een aantal exemplaren van het boekje De wijde wereld in van 
de Stichting Verenigd Internationaal Samenwerken (in nagedachtenis aan Jo Vens).

•	 Van ons lid de heer Wijnands drie ingelijste pentekeningen van Wormer waaronder de 
Beschuitstoren van een zekere Botterman en een map met krantenknipsels.

•	 Van Selma Duif, H.P. Berlagestraat 81, 1567 GL Krommenie, in bruikleen, een pentekening 
van het raadhuis en de N.H. Kerk te Jisp getekend door G. Veltkamp omstreeks 1934.

•	 Van SCWO een omvangrijke verzameling foto's van 'Ons Huis' en SCWO vanaf 1948 tot na 
2000, de periode tot 1995 vervat in zeventien fotoalbums. Zeven albums met 
krantenknipsels over Wormer van de periode 1970 t/m 1995. Verder het archief van de 
vrouwenbeweging WAM (Werkgroep Acht Maart) bestaande uit vrouwenkranten,  
foto's, correspondentie en krantenknipsels.

•	 Van Bjorn van Heusden, Faunastraat 139, Wormer een omvangrijke verzameling kranten-
knipsels over Wormer en Jisp uit de kranten Typhoon en Zaanstreek periode 1960 tot 1980.

•	 Van ons lid mevrouw Rampen Stolte, Boog 16 Wormer vier videobanden bestaande uit 
Noord Holland 'boven het Noordzee Kanaal" 1915-1940 (Nederlands Film Archief ), 
Nederland in oude filmbeelden 1898-1955 (Nederlands Filmarchief ) Oud-Zaandam 
Boottocht over de Zaan in de jaren 20 en 80 van de vorige eeuw (Het Materiaal).

•	 Van Jan Hein de Jong diverse clichés van portretfoto's van bekende Zaankanters, afkomstig 
van de drukkerij in Koog aan de Zaan.

•	 Van de heer IJf, Torenerf, via ons lid de heer J. Piet, Haanstraat 36, Wormer, een verzameling 
van 32 oude ansichtkaarten van Wormer en Jisp.

•	 Van ons lid Ton Jonkers, Roerdompstraat 78, Wormer, 50 zwart-witfoto's van de sloop van 
de papierfabriek Van Gelder & Zn.

•	 Van mevrouw Hanna Baak een programmaboekje ter gelegenheid van het feest der 
bevrijding te Wormer 5, 6 en 7 juli 1945.

Geschonken foto's en dia's zullen door onze fotowerkgroep worden gescand en ingevoerd in de 
beeldbank van het Waterlands Archief en daarna in beheer worden overdragen aan dit archief. 
De overige objecten zullen wij goed bewaren en eventueel gebruiken. Heel hartelijk dank voor 
uw giften.

De redactie

De belangen van boeren en beschuitbakkers 
stonden hoog in het vaandel van de burge-
meesters. Zo kon het gebeuren dat er eigen-
handig besloten werd dat er stenen sluis 
moest komen ter vervanging van de Bartel-
sluis om de doorvaart naar handelspartners in 
Amsterdam te optimaliseren en dat pas ach-
teraf deze beslissing meegedeeld werd aan de 
raad. De burgemeester kon zeggen: 'Ik vond 
het nodig.'

De rechterhand van de burgemeester was de 
bode. Bekendmakingen vanuit het Rijk wer-
den door hem in het dorp omgeroepen met 
behulp van een trommel of koperen schaal. 
Daarnaast had hij de bodebus tot zijn beschik-
king. De bus was bedoeld om er poststukken 
in te doen. Deze werd gedragen aan de gordel 
en was voorzien van een schildje met daarop 
het wapen van de gemeente die vertegen-
woordigd werd. De bus gaf de drager ervan 
bepaalde privileges, zoals gratis vervoer per 
postkoets of diligence. In de loop van de tijd 
veranderde het attribuut van een echte bus tot 
een vaak rijkversierde draaginsigne. Ook had 
de bode een meer sociale functie. In koude 

maanden hield hij bijvoorbeeld in de gaten of 
er wel genoeg kolen bij de gezinnen waren of 
op andere wijze iets te kort kwamen. Tot voor 
1907 waren er in ons land nog 437 dorpsom-
roepers, een taak die nu volledig overgeno-
men is door de media. Ook het ambt van bur-
gemeester evolueerde onder invloed van de 
tijdgeest van magistraat, gezagshandhaver, 
burgervader tot de bestuur-der-manager van 
tegenwoordig.

Lucie Koelemeijer

Het Genootschap ook op Facebook
Sinds eind vorig jaar is het Historisch Genootschap Wormer ook actief op Facebook.
Naast Torenklanken, het Jaarboek en de website kunt u ons dus ook op Facebook vinden.
Zit u al op Facebook? Tik Historisch Genootschap Wormer in de adresbalk, 'like' onze pagina en u 
krijgt in het vervolg allerlei nieuws via dit medium.
Zit u niet op Facebook en denkt u, dat wil ik ook wel - al was het maar om het Historisch Genoot-
schap te volgen - en u weet niet hoe dat werkt of hoe u op Facebook moet komen: geef ons dan 
een berichtje via facebook@genootschapwormer.nl en we organiseren wat.

Frans Koelemeijer

Wormer 1949. Een foto uit de omvangrijke 
verzameling fotoalbums geschonken door SCWO.



Agenda

Colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. 
Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.

Redactie
Frans Koelemeijer, Lucie Koelemeijer; Albert Stol (eindredactie),
Wietske van Soest (opmaak)
Redactieadres: De Lindeboom 22, 1531 PM  Wormer
E-mail: torenklanken@genootschapwormer.nl

Bestuur
Peter Roos, voorzitter
Arthur van Haarlem, secretaris
Marc van der Hout, penningmeester
Nico Koelemeijer
Albert Stol

Jaarboek
Redactie: Cees Kingma, Nico Koelemeijer;  
René van Maanen, Els Mak, Dick Pranger
E-mail: jaarboek@genootschapwormer.nl

Fotowerkgroep
Carla Koetsier, Joke Weenink Butter, Rita van der Wiel

Historisch Genootschap Wormer
De Lindenboom 22, 1531 PM  Wormer, 075-8880279
Opgericht: 14 december 2005
KvK-nummer: 34242956
Rabobank: IBAN NL43 RABO 0114 5401 79 
E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl
Website: www.genootschapwormer.nl
Facebook: Historisch Genootschap Wormer

Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres? Laat het ons weten!
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer p/a De Lindenboom 22, 1531 PM Wormer
E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

Woensdagavond 22 maart 2017 - Algemene ledenvergadering
Aansluitend de lezing Verdwenen graan, verdwenen boerderijen door Piet Kleij en 
vertoning van de historische film Wormer in beeld deel 2. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Locatie:  De Stoomhal, Pakhuisplein 44 Wormer
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Van 12 juni tot 22 augustus - Expositie Torenerf
(Historische) afbeeldingen uit Wormer met als thema Iconen en symbolen.

Zaterdag 10 en zondag 11 september - Open Monumentendag
Expositie over de boerderijen in Wormer en haar bewoners sinds 1900.

Half november 2017 - Genootschapsdag


