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Torenklanken

Een medewerker van Lassie neemt een monster van rijst voor kwaliteitscontrole. Bron: Collectie Lassie

Lassie 125 jaar

door Lucie Koelemeijer

Weer staat er een nieuw jaar klaar met volop activiteiten van het Historisch Genootschap. We zien
uit naar de oplevering van de Beschuitstoren, die beeldbepalend zal worden in ons dorp. Na heel
veel jaren zoeken eindelijk een eigen plek voor het Genootschap.
Een aantal mensen is al weer druk bezig om de Open Monumentendagen voor te bereiden,
waarin de toren een duidelijke hoofdrol zal vervullen. Maar eerst gaat onze aandacht uit naar de
algemene ledenvergadering van 22 maart a.s. Na de gebruikelijke bestuurlijke mededelingen zal
Vibeke Kingma een lezing houden over het 125-jarige jubileum van Lassie. Vibeke, dochter van Jur
Kingma, schrijft historische boeken in opdracht, en heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden
met de Lassiefabriek. Al 125 jaar zit dit bedrijf, tegenwoordig onderdeel van een Spaans bedrijf,
op dezelfde locatie. In de loop der jaren hebben zich allerlei innovaties voorgedaan waardoor
het bedrijf zich steeds heeft kunnen handhaven. Daarover en nog over vele andere aspecten zal
Vibeke komen verhalen. Tot ziens op 22 maart om 20.00 uur in de Stoomhal.
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Van het bestuur

3
door Albert Stol

D

eze Torenklanken staat in het teken
van de gebruikelijke algemene
ledenvergadering in maart aanstaande.
Dit betekent dat veel ruimte in beslag wordt
genomen door de diverse verslagen. Het hoort
er bij, verantwoording afleggen aan de leden.
Onze secretaris Arthur van Haarlem sluit zijn
Jaarverslag 2017 af met de opmerking dat het
Genootschap een bloeiende vereniging is. Met
alles wat is gerealiseerd, het groeiende ledental
en de financiële positie kan deze constatering
alleen maar worden onderstreept.
Het is onze uitdaging om ook in 2018 weer
veel interessants voor u te brengen. Het zal
u niet verbazen dat daarbij in ieder geval
de Beschuitstoren ruim aandacht krijgt. De
commissie die vorig jaar zoveel succes oogstte
met het boerderijenboek, is weer volop met
plannen bezig en met Jan Blokker als adviseur
en vraagbaak mag opnieuw een goed resultaat
worden verwacht. Hieronder wordt al een tip
van de sluier opgelicht.

In dit nummer treedt Wietske van Soest, die al
vele jaren tot volle tevredenheid de opmaak
van Torenklanken verzorgt, op als gastauteur.
In een boeiende verhandeling gaat ze in op de
geschiedenis van de gevelstenen van de oude
Beschuitstoren en hoe replica’s van deze stenen
in de nieuwe toren werden geplaatst.
De rubriek ‘Schenkingen’ ontbreekt deze keer
wegens plaatsgebrek, wat dus niet wil zeggen
dat er niks te melden zou zijn, in tegendeel.
Ook het afgelopen kwartaal ontvingen wij
onder meer weer uitgebreide fotocollecties,
boekwerken en films. Alle gevers hartelijk
dank en de vermelding volgt in Torenklanken
nummer 50. Ten slotte: de aangekondigde
algemene ledenvergadering belooft wederom
een boeiende avond te worden, dus alle reden
om deze vergadering te bezoeken. Wij hopen
u daarom allen te treffen op 22 maart in de
Stoomhal en neem vrienden en bekenden
mee. Ook niet-leden zijn van harte welkom en
de toegang is gratis.

Oproep Beschuitstoren

D

it jaar staat voor het Historisch
Genootschap de totstandkoming van
de beschuitstoren centraal, ook bij de
Open Monumentendagen tijdens het weekend
van 8 en 9 september.
Als onderdeel hiervan willen wij alle verschijningsvormen geënt op de beschuitstoren
verzamelen en tentoonstellen.
Al vrij kort na de sloop van deze toren werd op
vele manieren de toren nagemaakt bijvoorbeeld
als maquette, als gegoten object of met
lepeltjes etc. Ook diverse (kunst)schilders
hebben nadien de toren vereeuwigd. Wij
roepen iedereen op die over een dergelijk
aandenken beschikt om contact met ons op te
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Algemene ledenvergadering 22 maart 2018
in de Stoomhal, Wormer
Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering op woensdagavond 22 maart a.s.
Plaats:
De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag van de ledenvergadering van 22 maart 2017 (zie blz. 4 en 5)
Jaarverslag van de secretaris (zie blz. 10 en 11)
Financiën:
a. Verslag van de penningmeester (zie blz. 6 en 7)
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststelling jaarrekening 2017
d. Verkiezing nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing:
Aftredend de voorzitter de heer P. Roos, herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden aangemeld bij de
secretaris: secretaris@genootschapwormer.nl
Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2018
Rondvraag
Sluiting

nemen, zodat we met u kunnen overleggen op
welke wijze dit kan worden gebruikt bij deze
tentoonstelling. Wellicht hebt u in het verleden
iets dergelijks gehad maar beschikt u nu alleen
nog over foto’s of filmpjes hiervan. Ook deze
zijn wellicht interessant voor ons. Dus graag
melden!

Aansluitend
Lezing 125 jaar Lassie door Vibeke Kingma
Lassie maakt al lange tijd deel uit van Wormer. In haar lezing gaat Vibeke in op de vele
ontwikkelingen die het bedrijf in de loop der jaren heeft door gemaakt, zowel wat
betreft het bedrijfsproces als de nog immer beeldbepalende gebouwen.

U kunt hiervoor contact opnemen met
Frans Koelemeijer 06-18099499 of
Albert Stol 075-8880279 of per mail via:
torenklanken@genootschapwormer.nl

Vertoning van een historische film.

Pauze

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. Ook niet-leden zijn
van harte welkom!

De commissie Open Monumentendagen 2018
Het bestuur
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Verslag ALV 22 maart 2017
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer,
gehouden op 22 maart 2017 in de Stoomhal te Wormer.
Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 100 leden
1. Opening
Peter Roos opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Ketser en mevrouw van Soest.
Verder zijn er geen ingekomen stukken of mededelingen te doen. Alles staat op de agenda.
3. Verslag ledenvergadering 16 maart 2016
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld en geeft geen aanleiding
tot vragen of opmerkingen.
4. Jaarverslag van de secretaris 2016
Door een misverstand is verzuimd het jaarverslag 2016 in Torenklanken op te nemen. Er zijn
voldoende exemplaren voor deze vergadering aanwezig en in de komende Torenklanken zal het
alsnog worden opgenomen.
Van het jaarverslag wordt kennisgenomen en in dankzegging aanvaard. Naar aanleiding van het
verslag zijn er geen vragen of opmerkingen.
5. Financiën
Het verslag van de penningmeester wordt aan de orde gesteld. Aan de hand van enkele sheets
geeft Marc van der Hout een korte toelichting.
Namens de kascommissie zegt de heer Bolleman 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 leden vergadering mee ingestemd.
Hierna worden de financiële stukken 2016 door de ledenvergadering vastgesteld.
De heer van Tol en mevrouw Hanegraaf worden benoemd als de nieuwe leden van de
kascommissie.
Ter afronding van dit agendapunt dankt de voorzitter de penningmeester en de leden van de
kascontrolecommissie voor hun inspanningen.
6. Bestuursverkiezing
Arthur van Haarlem is in zijn functie als secretaris aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Derhalve stelt de voorzitter voor tot
herbenoeming over te gaan. De ledenvergadering stemt door middel van applaus met dit
voorstel in.
7. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2017
Peter Roos geeft een toelichting op de voor 2017 geplande activiteiten.
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals het uitbrengen van Torenklanken en het Jaarboek, de
doorlopende wisselexpositie van oude foto’s in Torenerf en de Genootschapsdag in november
gaat hij op enkele activiteiten nader in.

TORENKLANKEN 49 | 2018

5
Van de Jongert-wandeling die tijdens de laatste monumentendag voor het eerst kon worden
gemaakt, is het plan een vaste route te maken met duurzame informatiebordjes.
De Open Monumentendag kent dit jaar het thema “Boeren Burgers en buitenlui”. Daar zal
invulling aan worden gegeven door het maken van een expositie en een boekwerkje over
boerderijen in Wormer vanaf 1900. Door een werkgroep wordt inmiddels hard aan dit thema
gewerkt.
De fotowerkgroep is in 2016 gestart en zal het komende jaar haar activiteiten verder uitbouwen.
Het is de bedoeling tot via de website bereikbare foto-databank te komen met historische foto’s
van mensen en gebouwen uit Wormer, voorzien van een toelichting. Mensen die voor deze fotobank materiaal willen aanleveren zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Naast de doorlopende expositie van foto’s in Torenerf zal dit jaar in Torenerf ook een film worden
vertoond over de bejaardenuitstapjes van de jaren 1937, 1938, 1939 en 1947.
De totstandkoming van de Beschuitstoren zal dit jaar de nodige aandacht van het bestuur
vragen. De besluitvormingsprocedures voor de bouw van deze toren is nu geheel afgerond. De
verwachting is dat nu spoedig met de bouw zal worden gestart en dat de toren ca. april – mei
2018 gereed zal zijn. Om de in de toren aan het Genootschap toegezegde ruimtes in gebruik
te kunnen nemen, moet nog veel werk worden verzet en fondsen voor sponsoring worden
aangeschreven.
Tot slot meldt Peter dat het Genootschap nu ook over een eigen Facebook-pagina beschikt. Hij
roept de aanwezigen op deze pagina te bezoeken en zich als volger aan te melden. Zo kan men
actueel over het Genootschap op de hoogte blijven.
8. Rondvraag
Mevrouw Brouwer vraagt waarom in de boerderijen in de Engewormer niet worden meegenomen
in de expositie tijdens de Open Monumentendag. Albert Stol zegt dat dit vooral een praktische
achtergrond heeft. Alle boerderijen in Wormer in beeld brengen is al een stevige klus. Als daar de
boerderijen in de Engewormer bij zouden komen, is het niet meer behapbaar.
Het is wel een goede suggestie voor een eventueel vervolg.
De heer Bolleman zegt dat in zijn woonplaats Amstelveen regelmatig in het weekblad historische
foto’s worden opgenomen van herkenbare plekken in Amstelveen met daarnaast een foto van
hoe het nu is. Het vraagt zich af of iets dergelijks ook in Wormer mogelijk is. Peter Roos noemt
het een goede suggestie maar geeft aan dat het Genootschap geen zeggenschap heeft over de
inhoud van de weekbladen die in Wormer verschijnen. Frans Koelemeijer merkt op dat dit op
de website van het Genootschap al gebeurt. Onder het kopje 'Foto’s' zijn deze historische en
recente foto’s opgenomen.
9. Sluiting
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en geeft vervolgens
het woord aan Piet Kleij die als gemeentelijke archeoloog onderzoek heeft gedaan naar de
historie van boerderijen in Wormer en daar het nodige over zal vertellen.
Na deze lezing en de pauze zal het tweede deel van de door Albert Stol bewerkte en van muziek
voorziene film uit 1963 worden vertoond Wormer in Beeld.
Aan het einde van de avond worden de heren Kleij en Stol door de voorzitter bedankt,
ondersteund door applaus van de aanwezige leden.
Arthur van Haarlem, secretaris
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Financieel verslag 2017
Balans per 31 december 2017

7
door Marc van der Hout

Lasten 2017 en 2016

Baten 2017 en 2016

Contributie
De contributie is sinds vorig jaar € 17,50 per jaar. Wij verzoeken u dit bedrag zo spoedig mogelijk
over te maken op ons rekeningnummer IBAN NL 43 RABO 0114 540 179 onder vermelding van
uw lidmaatschapsnummer en Contributie 2018.
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: 075-6426181 of per e-mail
penningmeester@genootschapwormer.nl
De penningmeester, Marc van der Hout

TORENKLANKEN 49 | 2018

2018 | 49 TORENKLANKEN

8

9

Gevelstenen Beschuitstoren terug in Wormer
door Margreet van der Hut en Wietske van Soest; foto's Wietske van Soest

Schenking
Na de sloop van de toren werden de gevelstenen geschonken aan de Zaanlandsche
Oudheidkamer te Zaandijk. Na de verhuizing
van de oudheidkamer naar Lagedijk 80 (het
huidige Honig Breethuis), werden de stenen
ingemetseld in de muur aan de Zaanzijde.

1

2

De Beschuitstoren, die in 1620 werd opgetrokken
in Wormer, vormde tot de afbraak in 1896 een
markant baken in het straatbeeld. De herbouw
van de Beschuitstoren in Wormer is bijna klaar; in
het metselwerk zijn replica’s aangebracht van de
oorspronkelijke gevelstenen.
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Beeltenis gevelstenen
Aan de noordzijde van de toren was een
steen boven de ingang ingemetseld met een
beeltenis van prins Maurits, daar boven zat een
steen met diens wapen en de naam Dirck Jacob
die Ruijter. Aan de oostelijke gevel prijkte een
gevelsteen met de Hollandse tuin, het jaartal
1620 en de naam Pieter Cornelissen Omen en
aan de westkant een steen met het wapen van
Wormer (het verbonden hoofd), waaronder de
naam Willem Gerritsse. De eerstgenoemde was
in 1620 een der schepenen, de twee laatsten
bekleedden de functie van burgemeester.
Afgietsels
Ten behoeve van de hernieuwde Beschuitstoren maakte restaurateur Wil Abels rond de
jaarwisseling afgietsels van de gevelstenen.
in de muur van het Honig Breethuis. Dat is
nog niet zo eenvoudig met verticaal in de
muur verankerde objecten, maar Wil, die
in zijn carrière al aan ruim tweehonderd
gevelstenen heeft gewerkt, van restaureren
en opnieuw schilderen tot afgieten, heeft daar
een methode voor. Na het schoonmaken en
behandelen van de gevelsteen heeft hij eerst
vier lagen siliconenrubber en vervolgens met
gips geïmpregneerd jute opgebracht om de
siliconenmal te ondersteunen. Deze mal wordt
vervolgens in het atelier gebruikt als gietvorm
voor de zogenaamde restauratiemortel. Het
hele proces vergt weken vanwege het telkens

laten drogen van de lagen en het natte weer
waarmee de restaurateur te kampen had rond
de jaarwisseling.
Na 122 jaar weer 'thuis'
De nieuwe gevelstenen zijn begin februari
in de toren ingemetseld. De redactie van
Torenklanken was bij het plaatsen van de
laatste steen in de oostmuur van de toren: de
Hollandse tuin uit 1620, het bouwjaar van de
eerste Beschuitstoren.
Zzp’ers Eric Ooyevaar en Marco Nederhof, verantwoordelijk voor het roodstenen metselwerk
van de Beschuitstoren, brachten de replica's
aan. Eric Ooyevaar vertelt dat de gevelsteen
met de beeltenis van prins Maurits is ingemetseld in de noordwand die uitkijkt op de nieuwe
bebouwing. Oorspronkelijk hing deze steen
boven de ingang van de toren, maar de beeltenis was dusdanig uitgesleten door weer en
wind, dat hij naar de minst opvallende plaats
moest verhuizen. Aan de westkant prijkt de
steen van het verbonden hoofd met de naam
Willem Gerritsse, toenmalig burgemeester van
Wormer. De steen met het wapenschild hangt
op de oorspronkelijke plaats boven de ingang.

Ooyevaar en Nederhof rondden het metselwerk van de uiteindelijk 25 meter hoge toren in
de tweede week van februari af. In reactie op de
vraag of dit een uitzonderlijke opdracht voor
de metselaars betreft, antwoordt Marco: ‘Ik heb
mijn vrouw verteld dat ik aan een monument
bouw, zo leuk vind ik het.’
Klokkenstoel en klok
Op vrijdag 9 februari zijn in alle vroegte met een
ijskoude noordwestenwind de klokkenstoel en
klok geplaatst. De verkoopsters van Brood- en
Banketbakkerij Kaskes hebben de klok al horen
luiden: 'Hij klinkt werkelijk prachtig', vertelt een
van de dames. Op de vraag of Kaskes nu ook
(wie weet straks wereldberoemde) Wormer beschuit gaat bakken, wordt lachend gereageerd.
Aanwinst
De meeste omwonenden zijn blij met de komst
van de toren. 'Het is een aanwinst voor het
dorp', zegt een bewoner die recht tegenover
de toren woont en de bouw op de voet volgt.
Jammer genoeg was hij net te laat op om het
plaatsen van de klokkenstoel mee te maken.

1. Restaurateur Wil Abels maakt een mal van de originele stenen. 2. De vier replica's voorstellende het wapen van
prins Maurits, het verbonden hoofd, Prins Maurits en de Hollandse tuin. 3. en 4. Metselaar Marco Nederhof boort
ankergaten in de vierde en laatste gevelsteen en zet hem op zijn plaats. 5. Karwei geklaard, links Erik Ooyevaar.
6. De klokkentstoel met daarin de klok is bevestigd. Bronnen: www.dewormerlander.nl; Gemeentearchief Zaanstad.
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Jaarverslag Hisorisch Genootschap Wormer
over het jaar 2017
het idee uit tot het uitbrengen van een mooi
vormgegeven boek, dat later de titel Hoe
de boer uit Wormer verdween kreeg. Met de
toezegging voor een garantiesubsidie door het
Gerrit Blaauwfonds en de Stichting Support
Cultuur en Sport Wormer kon het boek ook
daadwerkelijk worden gemaakt. Tijdens
de Open Monumentendagen op 9 en 10
september 2017 in de voormalige kaasfabriek,
nu Café Groos, kon door Frans Koelemeijer het
eerste exemplaar worden uitgereikt aan Rijna
Dokter.

V
Uitreiking van het eerste exemplaar van het Jaarboek 2017 door Trees Korver aan IJbert Willems tijdens
de Genootschapsdag 2017. Foto Albert Stol

oor de Open Monumentendagen was
ook een expositie over de verdwenen
boerderijen ingericht en was een slideshow
met foto’s en filmbeelden van het boerenleven
te zien. Beide dagen werden zeer goed bezocht
door zo’n negenhonderd, over het algemeen
zeer enthousiaste bezoekers. Ook het boek Hoe
de boer uit Wormer verdween vond zeer veel
aftrek.

H

M

et jaar 2017 was in alle opzichten een
zeer geslaagd jaar voor het Historisch
Genootschap Wormer. De op 22 maart 2017
gehouden
Algemene
Ledenvergadering
werd door ruim honderd leden bezocht. Na
het korte huishoudelijk deel werd door Piet
Kleij een indrukwekkende lezing gegeven
onder de titel: Verdwenen graan, verdwenen
boerderijen. Waarin hij een beeld schetste hoe
in de Middeleeuwen de landbouw een grote rol
speelde en waar de boerderijen toen stonden.
Na de pauze werd deel twee van de door Albert
Stol bewerkte film Wormer in beeld vertoond.
Wederom een groot succes en voor velen een
feest van herkenning.

N

a jarenlange voorbereidingen werd op 5
juli 2017 de eerste paal geslagen voor de
te herbouwen Beschuitstoren. Niet alleen een
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mooi moment voor de inwoners van Wormer
die met de herbouw van deze toren een
aandenken aan de historie van Wormer krijgen,
maar ook voor het Historisch Genootschap,
omdat wij in de toren eigen ruimte krijgen voor
onze activiteiten en het tonen van historische
voorwerpen. Het Genootschap is dan ook
nauw betrokken bij de inrichting van de
Beschuitstoren.

H

et thema van de Open Monumentendag
2017 was 'Boeren, burgers en buitenlui'.
Dit thema bracht Frans Koelemeijer, Lucie
Koelemeijer, Henk Wijngaards en Albert
Stol op het idee om een uitgave te maken
over de boerderijen die in Wormer hebben
gestaan. Toen zij met de uitwerking van dit
idee begonnen, bleek al snel dat het veel
omvangrijker werd dan gedacht en groeide

et zowel de presentatie van het boek
als de expositie en alle publiciteit
daaromheen werd het Historisch Genootschap
Wormer weer goed op de kaart gezet. Dat was
ook goed te merken aan het ledental. Vooral
rond de Open Monumentendagen melden
zich veel nieuwe leden aan. Het resultaat was
dat in 2017 het ledental van 603 leden op
1 januari was opgelopen naar 634 leden op
31 december.

I

n Torenerf werd ook weer de jaarlijkse
expositie van historische foto’s ingericht.
Door de bewoners en bezoekers van Torenerf
wordt deze expositie zeer op prijs gesteld.
Het bekijken van de historische foto’s van
Wormer en haar inwoners en gebouwen is
vaak aanleiding voor het ophalen van oude
herinneringen.

O

p 18 november werd in Café Groos de
jaarlijkse Genootschapsdag gehouden en
zoals gebruikelijk werd door de redactie van
het Jaarboek het inmiddels twaalfde jaarboek
uitgebracht en door René van Maanen
gepresenteerd. Opnieuw een mooi opgemaakt
en geïllustreerd boek met lezenswaardige
verhalen. Met het uitbrengen van een jaarboek
onderscheidt ons Genootschap zich van andere
historische verenigingen in de omgeving.
De Genootschapsdag trok zoals gebruikelijk
ook weer veel leden, die hun exemplaar van
het Jaarboek kwamen afhalen en de expositie
van foto’s kwamen bekijken.

I

n 2017 zijn de nummers 45 t/m 48 van
Torenklanken uitgekomen. Iedere keer weer
met aansprekende artikelen en verslagen van
de activiteiten van het Genootschap.

D

e website van het Genootschap
(www.genootschapwormer.nl)
en
de in 2016 geopende facebookpagina
van
het
Genootschap
(https://nl-nl.
facebook.com/Historisch-GenootschapWormer-683885491777889/ mogen zich in
een nog steeds toenemende belangstelling
verheugen.

H

et is goed te constateren dat het Historisch
Genootschap Wormer een bloeiende
vereniging is. De activiteiten die worden
opgezet door een aantal actieve leden, kunnen
meestal rekenen op grote belangstelling van
de leden en andere belangstellenden. Daarom
is een welgemeend woord van dank voor deze
vrijwilligers hier dan ook zeker op zijn plaats.
Arthur van Haarlem, secretaris
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Agenda
Donderdag 22 maart 2018 - Algemene ledenvergadering
Aansluitend de lezing 125 jaar Lassie door Vibeke Kingma en vertoning
van een historische film.
Aanvang:
20.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie:
De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer
Begin juni t/m september – Expositie Torenerf
Thema: ‘Hoe de boer uit Wormer verdween’

Zaterdag 8 en zondag 9 september – Open Monumentendagen
Expositie over alles in verband met de Beschuitstoren in de Stoomhal.
Half november 2018 – Genootschapsdag
Met de presentatie van het Jaarboek 2018

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

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
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