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Presentatie van het eerste exemplaar van Hoe de boer verdween uit Wormer door Frans Koelemeijer
en Rijna Dokter. Foto: Albert Stol

Op 9 en 10 september jl. werden in het hele land weer de jaarlijkse Open Monumentendagen 
gehouden, dit keer met het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Het Historisch Genootschap 
Wormer pakte dit op en organiseerde traditiegetrouw een fototentoonstelling. Maar daar bleef 
het niet bij. Zoals ongetwijfeld bekend heeft de in het leven geroepen boerderijencommissie 
ook een boek rond dit thema uitgebracht met als titel: Hoe de boer uit Wormer verdween. Op 9 
september werd dit prachtige naslagwerk gepresenteerd. Bij de opening van de expositie vertelde 
Frans Koelemeijer waarom dit keer als expositieruimte voor Café Groos gekozen werd: 'Wel geen 
monument, maar toch een historische plek. Hier stond vroeger de kaasfabriek, opgericht door 
onder andere een aantal boeren die uitgebreid geportretteerd worden in het boek.'
Het waren zeer drukbezochte dagen met enthousiaste bezoekers. Een soort reünie van 
 betrokkenen en geïnteresseerden. Een feest der herkenning. Een verslag van deze dagen vindt u 
op pagina 4 in deze Torenklanken.   Lucie Koelemeijer

Open Monumentendagen 2017 groot succes
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Van het bestuur  door Albert Stol

De bouw van de Beschuitstoren is in 
volle gang maar er is nog niet zo veel 
te zien want het meeste bevindt zich in 

de grond. Intussen wordt achter de schermen 
op verschillende fronten hard gewerkt aan 
plannen voor de inrichting van de toren en 
aanverwante projecten. Het is te vroeg om hier 
nu verder over uit te weiden maar dat het heel 
mooi wordt is wel zeker.
Dat de Open Monumentendagen in september 
voor ons een enorm succes zijn geweest, kunt u 
elders lezen. Hier zij vermeld dat wij door deze 
dagen weer 23 nieuwe leden hebben kunnen 
bijschrijven! Belangrijk is dat dit evenement 
samen met alle andere organisatie die annex 
zijn met de historie van Wormerland wordt 
georganiseerd. Dank aan de gemeente, die ook 
dit jaar weer een belangrijke faciliterende rol 
vervulde.
Hiernaast treft u het programma aan voor de 

Genootschapsdag op 18 november a.s. Zoals 
gebruikelijk ligt dan het Jaarboek 2017 voor u 
klaar. Verder kan iedereen, die het boek Hoe de 
boer uit Wormer verdween  heeft gereserveerd, 
dit afhalen. Natuurlijk is deze Genootschapsdag 
ook bedoeld om met elkaar bij te praten onder 
het genot van een kop koffi  e. Neem vrienden 
of buren mee. 
Hetgeen hoognodig wel eens over het voetlicht 
mag worden gebracht is iets heel anders, 
namelijk de website De Wormerlander van ons 
erelid Jan Blokker. Voor allen die geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van Wormer en haar 
(vroegere) bewoners, is dit een onmisbare 
vraagbaak. Dus alle reden u en allen die nieuw 
komen wonen in Wormer hierop te attenderen. 
U treft er over een keur van onderwerpen 
ongelofelijk veel geschiedkundige informatie, 
gelardeerd met relevante verhalen en 
afbeeldingen. De Wormerlander een aanrader.

De beschuitstoren vanuit het zuiden gezien vlak 
voor de sloop in 1896. Foto Waterlands Archief 
WAT002000920.

Het is een traditie dat in deze tijd van het jaar onze Genootschapsdag wordt gehouden met 
als hoogtepunt de presentatie van het nieuwe jaarboek, dat vervolgens voor u klaar ligt om 
te worden opgehaald. Voor leden is het gratis en niet-leden kunnen het kopen voor € 20. 

De Genootschapsdag is dit jaar bij Café Groos, Dorpsstraat 206, Wormer en we hopen dat het net 
zo’n gezellige drukte wordt als met de Open Monumentendagen. Ook dit jaar brengt het jaarboek 
weer een aantal boeiende verhalen over de geschiedenis van Wormer en omstreken. Van de 
redactie van het jaarboek ontvingen we de volgende prikkelende aankondiging:

Het komende jaarboek: 'De tijd geeft de mens nooit de gelegenheid even op adem te komen, 
zodat hij het een en ander in zich op zou kunnen nemen', schreef Armando. 'Men heeft vrienden die 
net een kind gekregen hebben, er staat een wieg met iets levends erin waar je naar moet kijken, je 
gaat daarna een stevige wandeling maken, je komt terug en daar staat de inhoud van de wieg met 
lange benen in een kort rokje en een verantwoordelijke baan. Of er zit een eigenwijs jongmens in 
de kamer met de baard in zijn keel.'
Zo hard kan het gaan. Maar de redactie probeert toch iets vast te houden, iets vast te leggen. 
Bijvoorbeeld het wel en wee van de Beschuitstoren 1620-2017. En de bittere strijd in de Wormer 
kerk 1694-1698, de doopsgezinden van Wormer 1540-1700, de eerste stappen van Wormer 
naar de moderne tijd 1910-1914, volleybal in Wormer 1955-2017, de twijfelachtige carrière van 
burgemeester Dirk van Egmond 1856-1868, de herinneringen van IJbert Willems (1932), weverijen 
in Wormer, verhalen uit de Wormer bodem. Op 18 november ligt het voor u klaar. 

Programma van de Genootschapsdag 18 november 2017

10.00 - 16.00 uur  Uitreiking Jaarboek 2017 aan de leden
10.00 - 16.00 uur  Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het Jaarboek 2017
10.00 - 16.00 uur  Uitgifte en verkoop van het boek Hoe de boer uit Wormer verdween
10.00 - 16.00 uur  Slideshow Hoe de boer uit Wormer verdween

U ziet het, alle reden om op zaterdag 18 november elkaar bij Groos te treff en.

O ja, de contributie wordt bij het grootste deel van de leden automatisch geïnd. Voor de leden die 
de contributie zelf overmaken en dat tot dusver nog niet hebben gedaan, is het zaak dit vóór 18 
november alsnog te doen, dan wel bij het ophalen van het jaarboek.

Het Jaarboek 2017 ligt dan voor u klaar. We hopen dat u hier in groten getale gebruik van maakt, 
want anders moet het boek worden thuis bezorgd en dat is een hele zware klus voor onze 
bezorgers. Graag tot 18 november a.s. bij Groos.

Het bestuur

Uitnodiging voor de Genootschapsdag
op 18 november 2017 bij Café Groos
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De Open Monumentendagen van 9 en 
10 september jl., georganiseerd door 
het Historisch Genootschap Wormer in 

Café Groos, zijn een enorm succes geworden. 
Zo’n 900 mensen kwamen gedurende twee 
dagen naar de voormalige kaasfabriek om de 
overzichtstentoonstelling van boerderijen van 
Veerdijk tot Oosteinde te bewonderen en een 
exemplaar van het die dagen gepresenteerde 
boek Hoe de boer uit Wormer verdween te 
bemachtigen. 
Ook de slideshow van foto’s en fi lmbeelden 
van het boerenleven haalden bij de bezoekers 
heel wat herinneringen op. Bij de fotopanelen 
was het een drukte van belang. Jong en 
oud slaakten verrukte kreten wanneer een 
afbeelding herkend werd: 'Mijn opa woonde 

daar' of 'dat is toch de boerderij van Franzen? 
Ik kwam daar altijd al als klein jochie om te 
helpen'. En 'heb je die foto al gezien? Dat is toch 
Willem Dokter bij het gat?' Het eerste boek 
werd uitgereikt aan de dochter van Willem 
Dokter, Rijna, die het verhaal over haar vader en 
moeder met veel plezier uit het boek voorlas.
Onder het genot van een kop koffi  e schoven 
bezoekers aan de lange tafels aan en haalden 
anekdotes op uit het rijke boerenleven van 
weleer. 
Klaas en Gre Waal op zaterdag en Jan Nooij en 
Albert Stol op zondag verhoogden met hun 
muzikale bijdrage op respectievelijk trekzak en 
accordeon de gemoedelijke sfeer. Simone van 
de Wolwinkel liet de aanwezigen kennismaken 
met het spinnen van wol en de verschillende 

garens die zij aan het spinnen was. Een 
stormloop ontstond op het bemachtigen van 
het boek, een rijk geïllustreerd naslagwerk van 
139 pagina’s. Een lange rij vormde zich voor het 
verkooppunt, waar vele vrijwilligers de boel in 
goede banen probeerden te leiden. Hartelijk 
dank daarvoor. De eerste 250 exemplaren 
waren binnen een paar uur verkocht, zodat 
met intekenlijsten gewerkt moest worden. De 
tweede druk kon een paar dagen later aan de 
liefhebbers worden overhandigd .
Dit keer werden de Monumentendagen 
dus gehouden in Groos. Frans Koelemeijer 
vertelde in zijn inleiding bij de presentatie 
van het boek over de kaasfabriek: 'We zijn hier 
vandaag aanwezig in het pand van de oude 
kaasfabriek. Het waren boeren uit Wormer die 
tot de oprichting van een kaasfabriek besloten. 
De kaasfabriek ging eind jaren twintig van 

de vorige eeuw ter ziele. Vervolgens kwam 
hier een koekfabriek, slechts voor zeer korte 
tijd. Het koekje dat hier werd geproduceerd, 
het Vendeltje, moet een zekere populariteit 
hebben genoten. Wij zijn benieuwd wie daar 
nog iets van af weet of misschien zelfs het 
recept nog kent. De namen van boeren die 
zich hadden belast met de oprichting van de 
kaasfabriek, kwamen ook herhaaldelijk naar 
voren in onze speurtocht naar de verdwenen 
boerderijen in Wormer. Bij het voorwerk werden 
wij al snel verrast door de grote hoeveelheid 
afbeeldingen en ander bruikbaar materiaal. 
Verder leverden vele gesprekken met ex-
boeren en andere ingewijden veel interessante 
informatie op. Dit overziende kwamen wij tot 
de conclusie dat een en ander tot zijn recht zou 
komen in een mooi vormgegeven boek.'

Na de overhandiging van het eerste exemplaar ontstond een lange rij voor het afgiftepunt van het boek.
Foto Albert Stol

Feest der herkenning  door Lucie Koelemeijer

Grote belangstelling voor de expositie van de afbeeldingen uit het boek Hoe de boer uit Wormer verdween.
 Foto Albert Stol
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Het jaar 1917 in Wormer  door Frans Koelemeijer

Precies honderd jaar geleden woedde 
de Eerste Wereldoorlog. Het zwaarte-
punt lag vooral in Europa, in Duitsland, 

Rusland, Frankrijk, België. In Rusland brak 
de Oktoberrevolutie uit. In de Nederlandse 
gemeentehuizen vond de plechtige aankondi-
ging plaats van de wijziging van de grondwet 
waarbij het algemeen kiesrecht voor mannen 
werd ingevoerd, vrouwen passief kiesrecht 
kregen en het bijzonder onderwijs gelijkge-
steld werd aan het openbaar onderwijs.
Nederland bleef in de Eerste Wereldoorlog 
neutraal en had niet direct te maken met de 
oorlogshandelingen. Maar indirect deed de 
oorlog zich zeker gevoelen in Nederland, in 
de grotere steden maar ook in dorpen. Alom 
waren er voedseltekorten, heerste er werkloos-
heid en was er schaarste aan allerlei goederen.
In Wormer ging het leven zijn gangetje maar 
het was zeker geen rozengeur en maneschijn. 
Ook hier deden de gevolgen van de oorlog zich 
gevoelen. Er was gebrek aan steenkolen voor 
de gasfabriek, er was een gebrek aan voedings-
middelen en werk was er veel te weinig.
In 1917 werd door de gemeente besloten tot 
de introductie van een levensmiddelenbedrijf 
en werden voor het eerst maaltijden verstrekt. 
Wormer haalde met dit initiatief de landelijke 
pers. Dirk Kooiman was trots op zijn dorp. In 
de gemeenteraad werd er stevig gediscus-
sieerd over de opzet en de rol van diverse par-
tijen zoals de gemeente, de winkeliers en de 
Coöperatieve Vereniging Helpt Elkander. De 
laatste vereniging was ontstaan na een ver-
gadering waarbij vele dorpelingen aanwezig 
waren en het initiatief werd geboren.
Ook toen al was er een sterk geloof in de eigen 
kracht van de burger. De gemeente bleef echter 
een belangrijke regierol spelen bij de distribu-
tie van levensmiddelen. Niet altijd naar genoe-
gen van de winkeliers en hun spreekbuis, het 
raadslid Meijer. Volgens hem pakte het systeem 

van de gemeente verkeerd uit voor de win-
keliers. Kooiman ontkende dat de gemeente 
de winkeliers zou achterstellen. In de notulen 
van de gemeenteraad is het volgende hier-
over te lezen: Kooiman: ‘’De heer Meijer drong 
evenwel… zoo sterk aan op een eerlijke verde-
ling van de regeringsgoederen dat ik wel de 
conclusie uit zijn woorden moet trekken dat 
het naar zijn mening tot heden niet eerlijk is 
gegaan. Hiermede komen we op een persoon-
lijk feit. Ik verzoek den heer Meijer zich nader 
te verklaren'. Meijer: 'Ja, ik wil enige vragen 
stellen'. De voorzitter: 'Ik eisch een pertinent 
antwoord of gij met uw woorden hebt bedoeld 
dat het tot  nog toe met de verdeling der goe-
deren niet eerlijk is toegegaan'. Meijer: 'Ja, win-
keliers ontvingen minder dan de Coöperatie. Er 
is buiten de winkeliers om gedistribueerd met 
regeringsgoed onder hunne klanten. Ik vraag 
de burgemeester, geef in het redelijke ieder zijn 
deel en de winkeliers zullen meer tevreden zijn 
en er zal verbetering in de toestand komen. Ik 
heb het niet tegen de Coöperatie, ik spreek om 
de zaak, om de gemeente. Waarom niet met de 
winkeliers meer samenwerken?'
Kooiman legde er de nadruk op dat hij een eer-
lijke verdeling van de goederen voorstond, dat 
zijn keuze om te werken met een wijk-indeling 
goed werkte en dat hij tegen een bonnen-
stelsel was: te omslachtig, een berg papier en 
onvoldoende controle. 'Inderdaad zouden bij 
een wijkindeling leveringen bij vader, broer of 
vriend van de winkelier vervallen, doch derge-
lijke dingen moet men in deze tijd rondweg 
gezegd van zich afzetten. De verloren klant van 
hier vindt men immers elders terug'. Eerder had 
Meijer zich verzet tegen een voorstel een lening 
te verstrekken aan de Coöperatieve Vereniging 
Helpt Elkander: 'Als deze vereniging op gezon-
den bodem staat kan zij ook wel van een andere 
instelling lenen. Als ik de coöperatie was, zou 
ik onder zoveel beperkende bepalingen niet 

De gemeenteraad van Wormer in vergadering bijeen in 1919. V.l.n.r.: Johannes Abraham Hellenaar, Gerrit Groen, 
Maarten Koster Mz., Petrus Keet, burgemeester Dirk Kooiman, Dick Louw, Willem Visser, Jan Koster Pz., Nicolaas 
Hendricus Schipper (gemeentesecretaris). Foto: Waterlands Archief WAT003004422

van de gemeente willen lenen'. Mederaadslid 
Koster reageerde als volgt: 'Spreker moet 
Meijer bewonderen die toch geen tegenstan-
der van coöperatie is. Hij pleit hier tegen de 
coöperatie en zit in de Boerenleenbank, in de 
malerij etc'. De heer Meijer verzocht daarop aan 
Koster geen persoonlijke zaken te bespreken. 
Koster: 'Man, ik moet je bewonderen'.
De controverse over de levensmiddelen-
distributie leidde ertoe dat Meijer ontslag nam 
uit de gemeenteraad met als motivatie dat hij 
gemerkt had dat hij vijanden in de raad had. 
Hij stelde dat hij niet meer in confl ict wilde 
komen en niet meer de verantwoordelijkheid 
dragen voor de besluiten die in de raad worden 
genomen. 'Ik bedank als lid van de raad en ga 

heen'. Kooiman betreurde deze stap en wees 
er nog eens op dat hij geen vijandschap had 
bemerkt en dat in geval van meningsverschil-
len Meijer tegen kon stemmen. Dat hij graag 
deze woorden in het bijzijn van Meijer had 
willen zeggen en daarom maar hoopte dat zijn 
woorden langs andere weg bij Meijer terecht 
zouden komen. Kooiman was evenwel niet 
onder de indruk ondanks het feit dat de aff aire 
hem pijn deed. De RK Kiesvereniging dankte 
omstandig de heer Meijer voor alles wat hij had 
gedaan waarop Kooiman het niet kon nalaten 
te vragen 'of de vereniging de heer Meijer wer-
kelijk voor alles bedankte en dus ook voor de 
wijze waarop de heer Meijer als raadslid tegen 
raadsvoorzitter is opgetreden'? Het kwam het 



TORENKLANKEN 48 | 2017

8

2017 | 48 TORENKLANKEN

9

Bron: Schuitemakers Purmerender Courant,
16 oktober 1916.

raadslid in ieder geval op een motie van treurnis 
te staan, ingediend door het raadslid Koster. In 
de motie werd het volle vertrouwen uitgespro-
ken in de leiding van het dagelijks bestuur en 
werd met genoegen geconstateerd dat de win-
keliers geheel tevreden waren met de door het 
dagelijks bestuur getroff en regeling. Evenmin 
enthousiast was burgemeester Kooiman over 
het oproer bij zijn woning aan de Dorpsstraat, 
het pakhuis Fortuin, nu de woning van dokter 
Strootman. Ontevreden burgers liepen daar te 
hoop omdat er gedurende enkele dagen geen 
aardappelen meer te krijgen waren. Wormer 
had zijn eigen aardappeloproer. 'Ik neem de 
vrouwen en mannen dit niet kwalijk. Zij en hun 
kinderen lijden het meest. Maar zij moeten het 
niet weer doen. Het baat toch niets. Ik doe er 
niet anders of meer om. Tot welwillend overleg 
ben ik steeds gaarne bereid. Oploopjes kunnen 
me slechts hinderen in mijn arbeid en daarvan 
worden dus tenslotte de burgers zelf de dupe'.
Nog een andere kwestie waarin Kooiman fl ink 
stelling nam, waren de verdachtmakingen 
in het dorp over diefstal uit de brandkast van 
de gasfabriek. Met name werd gewezen naar 
de heer Loggers, directeur van de gasfabriek. 
Kooiman: 'Wel spreek ik mijn strenge afkeur uit 

aan het adres van hen die op schandelijke wijze 
ambtenaren van de gemeente in opspraak 
brengen en door hun uitingen in het publiek 
het besturen van de gemeente in deze benarde 
tijden ernstig bemoeilijken. Bij mij persoonlijk 
is geen ogenblik twijfel gerezen over des heer 
Loggers eerlijkheid en betrouwbaarheid. Juist 
deze week zijn geheel onverwacht door de veri-
fi cateur van het provinciaal bestuur boeken en 
kas van de gasfabriek en het distributiebedrijf 
onderzocht waarbij alles in orde is bevonden. 
Over de administratie van die veel gesmade 
gasfabriek sprak deze accountant tegen mij 
juist met bijzonder lof'.

Werkverschaffi  ng/landbouwbedrijf
In de gemeenteraad van Wormer waren onder 
leiding van de vooruitstrevende burgemeester 
Dirk Kooiman zo de gevolgen van de oorlog 
een terugkerend punt van discussie. Naast 
de oprichting van het levensmiddelenbedrijf 
werd besloten tot de oprichting van een land-
bouwbedrijf. Bedrijf is een groot woord want 
in feite was het een dienst van de gemeente. 
De bedoeling van het landbouwbedrijf was 
tweeledig: werkverschaffi  ng in een tijd dat de 
werkloosheid groot was en productie van aard-
appelen, bonen en erwten waar in de oorlogs-
jaren gebrek aan was. Het raadslid Hellenaar 
nam het initiatief en dat werd overgenomen 
door burgemeester en wethouders. Op 27 april 
1917 werd het bedrijf opgericht. Wethouder 
Keet wilde onmiddellijk twee hectare grond 
beschikbaar stellen, dat volgens deskundigen 
van goede kwaliteit was. Er werd een com-
missie uit de raad ingesteld onder leiding van 
Hellenaar. Twijfel was er of aardappelen zouden 
moeten worden verbouwd. De heer Louw 
merkte op dat op een vers stuk land in Oost-
Knollendam de aardappelen slecht waren, 
eerst na een jaar of vier werden ze goed. Het 
bedrijf behoefde geen winst te maken, hoofd-
zaak was volgens Hellenaar de bestrijding van 
werkloosheid. Besloten werd als eerste han-
deling het land van Keet te huren voor 300 
gulden per hectare en een verordening voor  

het landbouwbedrijf op te stellen. Hoe het het landbouwbedrijf verging, zal in een volgende 
afl evering van Torenklanken aan de orde komen.

Bronnen: 1. Jan Blokker, ‘Elke stand moet eten hebben, zoals hij gewend is’, Jaarboek 2009, Historisch Genootschap 
Wormer. 2. Waterlands Archief, Notulen gemeenteraad Wormer, 1456-1929, invnr. 18.

75 jaar geleden
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Schenkingen

 Het Sint Nicolaasfeest bij SCWO in 1956. Foto uit de door SCWO geschonken fotocollectie.

Van de penningmeester: contributie-inning
Van de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, is de contributie 
in maart geïncasseerd. Van 62 leden is de contributie nog niet binnen. Hebt u geen machtiging 
afgegeven en hebt u de contributie voor 2017 nog niet voldaan? Maak dan a.u.b. de contributie per 
omgaande over op IBAN NL43 RABO 0114540179 o.v.v. uw lidnummer en het jaar. NB de contributie 
is met ingang van dit jaar € 17,50. Het is ook mogelijk uw contributie te voldoen bij het afhalen van 
uw Jaarboek 2017 op 18 november a.s. bij Groos.

Marc van der Hout, 075-6426181

Dat Hoe de boer uit Wormer verdween royale 
aftrek zou vinden, hadden wij wel verwacht 
maar dat het zo storm zou lopen niet. De 
eerste oplage van 250 stuks was op zaterdag 
9 september na drie uur uitverkocht. Nog 
dezelfde dag is besloten een tweede druk te 
bestellen van 150 stuks. Een week later was 
ook deze oplage verkocht of gereserveerd 
en hebben we aan liefhebbers die volgden, 
nee moeten verkopen. Overigens hebben 
nog niet alle personen die vooraf het 
boek hebben gereserveerd een exemplaar 
opgehaald. Aan hen de vraag om dit tijdens de 
Genootschapsdag op 18 november a.s. alsnog 
te doen!
Inmiddels heeft het bestuur besloten een 
derde druk uit te brengen met een oplage van 
75 stuks. Door 21 personen is hier reeds op 
ingetekend. Voor hen ligt op 18 november het 
boek eveneens gereed en dan kan het boek 
tevens weer worden gekocht. Met ingang van 
de derde druk wordt ook aan leden de kost-
prijs, zijnde € 17,50 in rekening gebracht

Namens de boerderijencommissie,
Albert Stol

Het boek, de stand van zaken

Burgemeester Tange heeft namens de gemeente een 
boek in ontvangst genomen. Foto Albert Stol

• Van de heer Herman de Leeuw, Vaartdijk 45, Assendelft, diverse familiefoto’s, foto’s van 
gebouwen en sportieve gebeurtenissen in relatie tot de familie De Leeuw, een uitgebreide 
verhandeling over de geschiedenis van WSV en het Reglement van ‘De Trekvogels’ opgericht 
in 1936.

• Tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september jl. werd het Genootschap een 
schilderij aangeboden van de boerderij van de familie Franzen. Door de hectiek van dat 
moment is vergeten naam en adres van de gever te noteren. Graag zouden we alsnog in 
contact komen met de gever om zijn gegevens te vernemen.

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
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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 de Wiel

Beschuitstorencommissie
Donny Bom, Frans Hanegraaf, Eric van der Toorn Vrijthoff, Albert Stol

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

Zaterdag 18 november 2017 - Genootschapsdag
10.00 - 16.00 uur
Locatie: Café Groos, Dorpstraat 206, Wormer
O.a. uitreiking van het Jaarboek 2017
Kijk voor het volledige programma op pagina 3.


