Agenda
@ Nico Koelemeijer
De agenda voor het volgende jaar ligt nog niet vast.
In ieder geval hebben wij het voornemen om op Monumentendag, die wordt
gehouden op zaterdag 8 september 2007, weer een expositie te organiseren
in de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat.
Natuurlijk zullen we in het voorjaar weer onze wandeling met Jan Vink door
het dorp in vervlogen tijden hervatten. Waarschijnlijk zal dat in de loop van
maart zijn. Vóór die tijd kondigen we dat aan in de volgende "Torenklanken".
Ook in het najaar willen we een lezing houden, net als dit jaar in november.
Bij die gelegenheid zal dan ook het volgende jaarboek worden gepresenteerd.
Als echte vereniging moeten wij ook jaarlijks een jaarvergadering houden.
Die houden we zo kort mogelijk en nemen die op in de jaarlijkse Genootschapsavond met een interessante lezing. Die avond hebben we gepland in
het late voorjaar, dus vermoedelijk ergens in mei.
We houden u met onze nieuwsbrief steeds uitvoerig op de hoogte.

Help!
@ Jan Blokker

nieuwsbrief nummer 4 - november 2006

Woord vooraf
@ Jan Blokker
In het vooruitzicht van onze eerste Genootschapsavond op donderdag 16
november 2006 in "De Wijngaard" aan de Dorpsstraat in Wormer kunnen wij
u weer een nummer van onze nieuwsbrief aanbieden.
Helaas moest de redactie afscheid nemen van Lydy Smit, die om gezondheidsredenen haar taken heeft neergelegd. We zullen Lydy node missen,
want zij nam altijd flink wat werk voor haar rekening. Vanaf deze plaats wensen wij haar van harte beterschap toe.
Gelukkig hebben we Trees Korver bereid gevonden de coördinatie van de
nieuwsbrief op zich te nemen.
Dit nummer staat voor een belangrijk deel in het teken van de (korte) jaarvergadering, die wij aan het begin van de Genootschapsavond zullen houden.
Komt u allemaal uw eerste jaarboek afhalen, u zult er geen spijt van hebben!

Wij zijn een voorspoedig groeiende vereniging. U heeft zich massaal aangemeld en we zijn de 200 leden gepasseerd.
We zullen u niet teleurstellen en u ziet aan bovenstaande agenda, wat we van
plan zijn. Dat is veel werk. Meldt u zich ook aan om ons daarbij te helpen.
Vele handen maken licht werk!
We rekenen op u!
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De foto van de bevrijdingsfeesten in juli 1945 uit de collectie Vink, die prijkte op de poster voor onze
foto-expositie in de Nieuwe Kerk op Monumentendag 2006.
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Artikel 6

Monumentendag 2006
@ Jan Blokker
Monumentendag is een jaarlijks terugkerende gelegenheid, waarop eigenaren en bewoners of gebruikers van monumentale panden van zich laten spreken. Eén van die monumenten in Wormer is de kerk aan de Kerkstraat, die
daar van 1809 af staat te pronken en waarvoor altijd veel belangstelling is.
Wij prijzen ons als Historisch Genootschap gelukkig, dat wij in de Nieuwe
Kerk te gast mochten zijn en daar een kleine foto-expositie hebben kunnen
inrichten.
Pronkstuk op de expositie was de beschuitstoren, door de edelsmid Driek
Hartman op schaal in zilver uitgevoerd,
die in een vitrine stond opgesteld en
waaraan de vele bezoekers zich vergaapten.
De monumentendag van dit jaar stond
in het teken van feesten en we hebben
dan ook geprobeerd om zoveel mogelijk
te laten zien van feesten, die er in de historie van Wormer zijn geweest.
Het oudste feest, waarvan ook nog
foto's beschikbaar zijn, is het bezoek
geweest van Koningin Wilhelmina met
koningin-moeder Emma aan de Zaanstreek in april 1899. Behalve foto's zijn
daarvan ook nog uitvoerige krantenverslagen beschikbaar. In onze vorige
nieuwsbrief hebben wij dat al aangekondigd.
Het bijzondere van dat bezoek was dat
de hooggeplaatste gasten de meeste
tijd in Wormer verbleven. Later op de
dag zou Koningin Wilhelmina nog het
naar haar genoemde park in Wormerveer openen. Ofschoon het gezelschap
per trein op het station Zaandam was
aangekomen, verbleven ze daar maar
korte tijd om zich per boot over de Zaan
naar Wormer en Wormerveer te begeven.
Om ongeveer half drie in de middag
arriveerde de boot bij de Zaanbrug, die
uitbundig was versierd. U heeft daarvan
De blikvanger op onze expositie, de in zilver
een fraaie foto op onze expositie kunuitgevoerde beschuitstoren, een staaltje
nen zien.

Het beheer van de penningmeester over een afgelopen kalenderjaar wordt in het eerste halfjaar van het daaraanvolgende jaar gecontroleerd door een commissie van twee
leden. Deze kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten, wordt voor
één jaar benoemd. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit.

Artikel 7
Het bestuur kan commissies en werkgroepen benoemen ter voorbereiding of uitvoering van specifieke verenigingsactiviteiten. Een commissie of werkgroep werkt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt daarom steeds voorgezeten of begeleid door één van de leden van het bestuur.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Het Historisch Genootschap Wormer is niet aansprakelijk voor ontvreemde of weggeraakte eigendommen van leden of derden, noch voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het deelnemen aan of bijwonen van bijeenkomsten, gebeurtenissen of
activiteiten, genoemd in artikel 2 van de statuten.

Artikel 9
Leden worden geacht kennis te dragen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement, hetzij door raadpleging op de web-site van de vereniging, dan wel
door een op verzoek van het bestuur ontvangen schriftelijk exemplaar.

Artikel 10
In gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 11
Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen door een besluit van de algemene
ledenvergadering.

Artikel 12
Dit huishoudelijk reglement wordt geacht in werking te zijn gertreden op de dag der
oprichting van de vereniging.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 16 november 2006.

De voorzitter,
J.P. Blokker

De secretaris,
Th.A. Korver

Inspraak
Aan het begin van onze Genootschapsavond in "De Wijngaard" op donderdag 16
november zullen wij onze jaarvergadering houden. Dat is nou niet het gezelligste deel
van de avond en daarom zullen we proberen, dat zo kort mogelijk te laten duren. We
stellen het daarom erg op prijs, als u eventuele vragen over de begroting of het huishoudelijk regelement of over iets anders wilt stellen, ons dat van tevoren zou willen
melden, het liefst uiterlijk 12 november 2006.

vakmanschap van edelsmid Driek Hartman.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ALGEMEEN
Artikel 1
Met dit huishoudelijk reglement worden uitvoeringsregelingen vastgesteld in aanvulling op het gestelde in het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 2, verenigingen) en de statuten van het Historisch Genootschap Wormer.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 2
Lid van het Historisch Genootschap Wormer kunnen zijn zowel natuurlijke personen
als bedrijven en instellingen.
De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie betreft de contributie
voor een kalenderjaar. Leden zijn de gehele jaarcontributie verschuldigd, ongeacht op
welk moment in het jaar een lidmaatschap is aangegaan.
Tot ere-lid kan worden benoemd hij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Deze benoeming geschiedt op voorstel van het bestuur bij besluit
van de algemene ledenvergadering. Ere-lidmaatschap geldt voor het leven; alleen ontzetting als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de statuten kan een ere-lidmaatschap
beëindigen. Een ere-lid is vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling, doch
heeft verder de rechten en plichten van een lid.

Artikel 3
Donateurschap, zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten, geldt in principe steeds
voor een kalenderjaar. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen, bedrijven en
instellingen.
Onder donaties worden tevens verstaan legaten uit erfenissen.

BESTUUR EN COMMISSIES
Artikel 4
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen (artikel
8 lid 1 statuten).
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar (artikel 8, lid 5 statuten), Het bestuur houdt
zich zoveel mogelijk aan een rooster van aftreden, waarbij de volgorde van aftreden
zal zijn:
secretaris
2007
voorzitter
2008
penningmeester en algemeen bestuurslid
2009
algemeen bestuurslid
2010
enzovoorts, enzovoorts.
Een bestuurslid dat wordt benoemd in de plaats van een tussentijds aftredend
bestuurslid neemt in het rooster van aftreden zijn plaats in.

Artikel 5
Bestuursvergaderingen zijn besloten. Leden kunnen na daartoe aan de voorzitter
gedaan verzoek als toehoorder op bestuursvergaderingen worden toegelaten.
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De drukte op de Zaan op maandag 17 april 1899, toen koningin Wilhelmina en koningin-moeder
Emma enkele fabrieken in Wormer bezochten. Op de foto "De Unie" feestelijk versierd.

En terwijl de boot door de geopende brug (toen nog met twee kleppen!)
stoomde, stond daar het fanfarekorps "Eendracht maakt macht" uit Wormer
zijn feestelijke klanken ten gehore te brengen.
Nadat de boot was aangemeerd reden de gasten in een koets van Wormerveer naar Wormer, waar zij werden verwelkomd door burgemeester Rempt,
die de Koningin toesprak. Daarna begeleidde de burgemeester de bezoekers
naar de ingang van het pakhuis "Batavia". Ook de pakhuizen, "Batavia" en
"Hollandia", en de fabriek "De Unie" waren met vlaggen en wimpels versierd.
Een foto daarvan is hierbij afgedrukt.
In het dagblad "De Zaanstreek" van 19 april 1899 staat uitvoerig beschreven,
hoe de heer Prins van oliefabriek "De Liefde" de Koningin rondleidde langs
de machines, waarvan een deel was stilgezet vanwege het lawaai.
Na het bezoek aan de fabrieken, waarvoor de Koningin grote belangstelling
toonde, sprak burgemeester Rempt nog een afscheidswoord, waarna het
gezelschap zich naar het Wilhelminapark begaf.
Op onze expositie in de Nieuwe Kerk was dit alles uitvoerig te zien en daarnaast toonden we foto's van het 25-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina in
1923 en het 40-jarig jubileum in 1938. Ook waren er foto's te zien van bijvoorbeeld de muziektent, die stond op "het Bossie" aan de Dorpsstraat. Bij de volgende wandeling van Jan Vink in het voorjaar van 2007 komen we daar zeker
langs en zullen we de foto's nog eens laten zien.
Torenklanken 4
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foto’s van de Dorpsstraat met en zonder wegsloot ter hoogte van boekhandel Kuiper (de uitgever van vele ansichtkaarten).
Heel fraai waren de afbeeldingen van de gasfabriek en de woningen aan
weerszijden, de beschuitstoren en de oude burgemeesterswoning (de latere
tandartspraktijk, op dit moment de huisartspraktijk van dokter Strootman
en inmiddels tot gemeentelijk monument verklaard ).
De vele opmerkingen en kreten van herkenning overstemden soms de spreker.
Jan Vink eindigde zijn wandeling bij het oude Café Bos en het sigarenwinkeltje van Rem vlak bij de vroegere Middentil.
Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij velen al uitkijken naar het vervolg.
Wij danken de Nederlands Gereformeerde Kerk voor de geboden gastvrijheid in de Wijngaard en de heer en mevrouw de Roover voor alle geduld en
hulp bij het wegwijs maken in hun kerkgebouw.
Ook de dames van de koffie: Tiny Vink, Marian Blokker, Karen Dolné en Marlies Sinkeldam hartelijk dank!!

Sinterklaas en Kerstman ook geïnteresseerd in
ons jaarboek!
Naar verluid hebben Sinterklaas en de Kerstman ook belangstelling voor ons
jaarboek. Het bestuur heeft daarom besloten om een kleine hoeveelheid jaarboeken extra te laten drukken. Voor € 20,— per stuk kan een vriend of vriendin een groot plezier gedaan worden met het boek. En voor de volgende
jaren is het cadeau-idee er ook al: Jaarboek 2007, 2008 enzovoorts.

Zoals het hoort.
In een vereniging horen ook officiële besluiten genomen te worden. Een bestuur moet gekozen worden, een huishoudelijk reglement en een begroting
vastgesteld. Zaken die op 16 november in een korte algemene ledenvergadering ook aan de orde komen.

Bartelsluis weer open??
Op onze bijeenkomst van 16 november zal Cees Kingma na de pauze een
inleiding houden over de Bartelsluis. Hij zal ingaan op het belang dat deze
sluis voor Wormer had. Uiteraard zullen er weer veel oude foto’s te zien zijn.
Ook komt de vraag aan de orde of er ooit weer water tussen de sluismuren
komt.
4
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Dorpsstraat 209, in 1838 gebouwd op de plaats van het pakhuis Fortuin als woning voor de eerste
heelmeester van Wormer, later burgemeesterswoning en op het ogenblik huisartsenpraktijk en
gemeentelijk monument.
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De najaarslezing
@ Nico Koelemeijer

Programma 16 november 2006

Dinsdag 10 oktober was de najaarslezing van het Historisch Genootschap
Wormer.
Het genootschap is in de 10 maanden van zijn bestaan onstuimig gegroeid en
telt nu ruim 200 leden. Daarmee is het waarschijnlijk de snelst groeiende vereniging in de Zaanstreek.
Gezien dat aantal leden kwamen eerdere locaties als het gemeentehuis van
Wormerland en de Openbare bibliotheek niet in aanmerking voor de lezing.
Hoe juist die gedachte was, bleek uit de goed gevulde kerkzaal van De Wijngaard aan de Dorpsstraat. Een gelukkige keuze vanwege de centrale ligging,
de beschikbare apparatuur en de keukenvoorziening.
Jan Vink nam ons op deze avond mee op zijn voortgezette wandeling door
het oude Wormer met behulp van vele foto’s en anecdotes.
Zijn wandeling door het dorp vervolgend, startte hij deze avond op de Dam
(het kruispunt Dorpsstraat – Zaandammerstraat) en toonde hij vooral vele

in "De Wijngaard", Dorpsstraat 134A, Wormer.
20.00 uur Opening
Algemene Ledenvergadering
• benoeming bestuur;
• het voorlopige bestuur stelt zich beschikbaar voor benoeming;
• tegenkandidaten dienen uiterlijk 12 november 2006 aangemeld te worden bij

het voorlopig bestuur.
• vaststelling Huishoudelijk Reglement;
• vaststelling begroting 2007;
• benoeming kascommissie;
• voorgenomen activiteiten 2007;
• toelichting door de voorzitter.

Presentatie Jaarboek 2006
• Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd door burgemeester Tange.

20.45 uur PAUZE
21.00 uur
Presentatie met beelden van de Bartelsluis vroeger en in de toekomst door
Cees Kingma.
22.00 uur Sluiting
Aansluitend: uitreiking Jaarboek 2006 aan de aanwezige leden en gelegenheid om te beurzen (gezellig bijpraten) tot 22.30 uur.

Het blokje woningen aan de Dorpsstraat in Wormer, naast de pastorie bij "De
Wijngaard", waarvan wordt beweerd dat er hout en stenen van de in 1896
gesloopte beschuitstoren in zijn verwerkt.

Jan Vink op dreef in De Wijngaard
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per eind 2007 waareschijnlijk 50 tot 100 leden meer zullen hebben dan
begroot.

Begroting
2006

2007

in €
Baten:
Subsidies
Donaties
Opbrengst artikelen
Kontributies

Lasten:
Jaarboek
Inkoop artikelen
Verenigingsblad
Leden-bijeenkomst
Publiciteit
Drukwerk/porti/kontr. etc.
Oprichtingskosten

Jaarboek:
Het betreft drukkosten en fotokosten van het jaarboek.

Inkoop artikelen
3625
125
925
2250
_____
6925
=====

3625
100
925
3000
_____
7650
=====

5600
200
200
250
150
75
450
______
6925
=====

5750
200
450
550
500
200
0
______
7650
=====

Toelichting op de begroting 2007
Subsidies:
De gemeente Wormerland geeft voorlopig een subsidie van 125 euro per jaar.
De overige bedragen dienen we via fondsen binnen te krijgen.

Donaties:
Dit zijn vrijwillige bijdragen van leden en niet leden.Het is wenselijk dat ook de
leden indien mogelijk iets extra overmaken opdat wij niet teveel afhankelijk
zijn van de fondswerving.

Opbrengst artikelen:
Hieronder worden de volgende artikelen begrepen: Jaarboeken, ansichtkaarten, posters etc.

Zie ook onder de opbrengstrubriek .

Verenigingsblad:
Rekening is gehouden met een mogelijke kwaliteitsverbetering en een verhoging van de oplage.
Leden-bijeenkomsten:
Deze post betreft zaalhuur en bijkomende kosten.

Publiciteit:
In het volgend jaar willen we meer advertenties plaatsen in bladen zoals Aktief
etc. en zullen we publicatie-borden moeten aanschaffen.
De begrotingen 2006 en 2007 zijn in de maand juni 2006 door het bestuur vastgesteld doch dienen door de ledenvergadering te worden bekrachtigd.
De financiële verantwoording voor het jaar 2006 zal voor 1 juli 2007 in de ledenvergadering worden afgelegd. Er zal dan ook een aangepaste begroting 2007 worden ingediend.

Jaarboek 2006: een juweeltje!
Ons Genootschap bestaat nog geen jaar,
maar op donderdag 16 november a.s.
verschijnt ons eerste jaarboek. Een boek
van ruim 100 pagina’s met allerlei artikelen met veel illustraties over het rijke
verleden van Wormer, zoals over de
beschuitstoren, de oude vermaning, de
gerestaureerde bakkerij van Woud,
School West en nog veel meer.
Burgemeester Tange zal het jaarboek op
een bijzondere wijze presenteren.
Voor ieder lid zal er aan het eind van die
avond een gratis exemplaar klaar liggen!
Reden te meer om op 16 november a.s.
te komen naar onze bijeenkomst in ‘De
Wijngaard’, aanvang 20.00 uur.

Kontributies:
Voor dit jaar zijn er 150 leden begroot,voor het volgende jaar een toename van
50 leden.
De praktijk wijst uit dat we de 200 leden reeds dit jaar zullen halen en dat we
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Heel fraai waren de afbeeldingen van de gasfabriek en de woningen aan
weerszijden, de beschuitstoren en de oude burgemeesterswoning (de latere
tandartspraktijk, op dit moment de huisartspraktijk van dokter Strootman
en inmiddels tot gemeentelijk monument verklaard ).
De vele opmerkingen en kreten van herkenning overstemden soms de spreker.
Jan Vink eindigde zijn wandeling bij het oude Café Bos en het sigarenwinkeltje van Rem vlak bij de vroegere Middentil.
Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij velen al uitkijken naar het vervolg.
Wij danken de Nederlands Gereformeerde Kerk voor de geboden gastvrijheid in de Wijngaard en de heer en mevrouw de Roover voor alle geduld en
hulp bij het wegwijs maken in hun kerkgebouw.
Ook de dames van de koffie: Tiny Vink, Marian Blokker, Karen Dolné en Marlies Sinkeldam hartelijk dank!!

Sinterklaas en Kerstman ook geïnteresseerd in
ons jaarboek!
Naar verluid hebben Sinterklaas en de Kerstman ook belangstelling voor ons
jaarboek. Het bestuur heeft daarom besloten om een kleine hoeveelheid jaarboeken extra te laten drukken. Voor € 20,— per stuk kan een vriend of vriendin een groot plezier gedaan worden met het boek. En voor de volgende
jaren is het cadeau-idee er ook al: Jaarboek 2007, 2008 enzovoorts.

Zoals het hoort.
In een vereniging horen ook officiële besluiten genomen te worden. Een bestuur moet gekozen worden, een huishoudelijk reglement en een begroting
vastgesteld. Zaken die op 16 november in een korte algemene ledenvergadering ook aan de orde komen.

Bartelsluis weer open??
Op onze bijeenkomst van 16 november zal Cees Kingma na de pauze een
inleiding houden over de Bartelsluis. Hij zal ingaan op het belang dat deze
sluis voor Wormer had. Uiteraard zullen er weer veel oude foto’s te zien zijn.
Ook komt de vraag aan de orde of er ooit weer water tussen de sluismuren
komt.
4
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Dorpsstraat 209, in 1838 gebouwd op de plaats van het pakhuis Fortuin als woning voor de eerste
heelmeester van Wormer, later burgemeesterswoning en op het ogenblik huisartsenpraktijk en
gemeentelijk monument.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ALGEMEEN
Artikel 1
Met dit huishoudelijk reglement worden uitvoeringsregelingen vastgesteld in aanvulling op het gestelde in het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 2, verenigingen) en de statuten van het Historisch Genootschap Wormer.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 2
Lid van het Historisch Genootschap Wormer kunnen zijn zowel natuurlijke personen
als bedrijven en instellingen.
De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie betreft de contributie
voor een kalenderjaar. Leden zijn de gehele jaarcontributie verschuldigd, ongeacht op
welk moment in het jaar een lidmaatschap is aangegaan.
Tot ere-lid kan worden benoemd hij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Deze benoeming geschiedt op voorstel van het bestuur bij besluit
van de algemene ledenvergadering. Ere-lidmaatschap geldt voor het leven; alleen ontzetting als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de statuten kan een ere-lidmaatschap
beëindigen. Een ere-lid is vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling, doch
heeft verder de rechten en plichten van een lid.

Artikel 3
Donateurschap, zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten, geldt in principe steeds
voor een kalenderjaar. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen, bedrijven en
instellingen.
Onder donaties worden tevens verstaan legaten uit erfenissen.

BESTUUR EN COMMISSIES
Artikel 4
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen (artikel
8 lid 1 statuten).
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar (artikel 8, lid 5 statuten), Het bestuur houdt
zich zoveel mogelijk aan een rooster van aftreden, waarbij de volgorde van aftreden
zal zijn:
secretaris
2007
voorzitter
2008
penningmeester en algemeen bestuurslid
2009
algemeen bestuurslid
2010
enzovoorts, enzovoorts.
Een bestuurslid dat wordt benoemd in de plaats van een tussentijds aftredend
bestuurslid neemt in het rooster van aftreden zijn plaats in.

Artikel 5
Bestuursvergaderingen zijn besloten. Leden kunnen na daartoe aan de voorzitter
gedaan verzoek als toehoorder op bestuursvergaderingen worden toegelaten.

10
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De drukte op de Zaan op maandag 17 april 1899, toen koningin Wilhelmina en koningin-moeder
Emma enkele fabrieken in Wormer bezochten. Op de foto "De Unie" feestelijk versierd.

En terwijl de boot door de geopende brug (toen nog met twee kleppen!)
stoomde, stond daar het fanfarekorps "Eendracht maakt macht" uit Wormer
zijn feestelijke klanken ten gehore te brengen.
Nadat de boot was aangemeerd reden de gasten in een koets van Wormerveer naar Wormer, waar zij werden verwelkomd door burgemeester Rempt,
die de Koningin toesprak. Daarna begeleidde de burgemeester de bezoekers
naar de ingang van het pakhuis "Batavia". Ook de pakhuizen, "Batavia" en
"Hollandia", en de fabriek "De Unie" waren met vlaggen en wimpels versierd.
Een foto daarvan is hierbij afgedrukt.
In het dagblad "De Zaanstreek" van 19 april 1899 staat uitvoerig beschreven,
hoe de heer Prins van oliefabriek "De Liefde" de Koningin rondleidde langs
de machines, waarvan een deel was stilgezet vanwege het lawaai.
Na het bezoek aan de fabrieken, waarvoor de Koningin grote belangstelling
toonde, sprak burgemeester Rempt nog een afscheidswoord, waarna het
gezelschap zich naar het Wilhelminapark begaf.
Op onze expositie in de Nieuwe Kerk was dit alles uitvoerig te zien en daarnaast toonden we foto's van het 25-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina in
1923 en het 40-jarig jubileum in 1938. Ook waren er foto's te zien van bijvoorbeeld de muziektent, die stond op "het Bossie" aan de Dorpsstraat. Bij de volgende wandeling van Jan Vink in het voorjaar van 2007 komen we daar zeker
langs en zullen we de foto's nog eens laten zien.
Torenklanken 4
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Artikel 6

Monumentendag 2006
@ Jan Blokker
Monumentendag is een jaarlijks terugkerende gelegenheid, waarop eigenaren en bewoners of gebruikers van monumentale panden van zich laten spreken. Eén van die monumenten in Wormer is de kerk aan de Kerkstraat, die
daar van 1809 af staat te pronken en waarvoor altijd veel belangstelling is.
Wij prijzen ons als Historisch Genootschap gelukkig, dat wij in de Nieuwe
Kerk te gast mochten zijn en daar een kleine foto-expositie hebben kunnen
inrichten.
Pronkstuk op de expositie was de beschuitstoren, door de edelsmid Driek
Hartman op schaal in zilver uitgevoerd,
die in een vitrine stond opgesteld en
waaraan de vele bezoekers zich vergaapten.
De monumentendag van dit jaar stond
in het teken van feesten en we hebben
dan ook geprobeerd om zoveel mogelijk
te laten zien van feesten, die er in de historie van Wormer zijn geweest.
Het oudste feest, waarvan ook nog
foto's beschikbaar zijn, is het bezoek
geweest van Koningin Wilhelmina met
koningin-moeder Emma aan de Zaanstreek in april 1899. Behalve foto's zijn
daarvan ook nog uitvoerige krantenverslagen beschikbaar. In onze vorige
nieuwsbrief hebben wij dat al aangekondigd.
Het bijzondere van dat bezoek was dat
de hooggeplaatste gasten de meeste
tijd in Wormer verbleven. Later op de
dag zou Koningin Wilhelmina nog het
naar haar genoemde park in Wormerveer openen. Ofschoon het gezelschap
per trein op het station Zaandam was
aangekomen, verbleven ze daar maar
korte tijd om zich per boot over de Zaan
naar Wormer en Wormerveer te begeven.
Om ongeveer half drie in de middag
arriveerde de boot bij de Zaanbrug, die
uitbundig was versierd. U heeft daarvan
De blikvanger op onze expositie, de in zilver
een fraaie foto op onze expositie kunuitgevoerde beschuitstoren, een staaltje
nen zien.

Het beheer van de penningmeester over een afgelopen kalenderjaar wordt in het eerste halfjaar van het daaraanvolgende jaar gecontroleerd door een commissie van twee
leden. Deze kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten, wordt voor
één jaar benoemd. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit.

Artikel 7
Het bestuur kan commissies en werkgroepen benoemen ter voorbereiding of uitvoering van specifieke verenigingsactiviteiten. Een commissie of werkgroep werkt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt daarom steeds voorgezeten of begeleid door één van de leden van het bestuur.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Het Historisch Genootschap Wormer is niet aansprakelijk voor ontvreemde of weggeraakte eigendommen van leden of derden, noch voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het deelnemen aan of bijwonen van bijeenkomsten, gebeurtenissen of
activiteiten, genoemd in artikel 2 van de statuten.

Artikel 9
Leden worden geacht kennis te dragen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement, hetzij door raadpleging op de web-site van de vereniging, dan wel
door een op verzoek van het bestuur ontvangen schriftelijk exemplaar.

Artikel 10
In gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 11
Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen door een besluit van de algemene
ledenvergadering.

Artikel 12
Dit huishoudelijk reglement wordt geacht in werking te zijn gertreden op de dag der
oprichting van de vereniging.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 16 november 2006.

De voorzitter,
J.P. Blokker

De secretaris,
Th.A. Korver

Inspraak
Aan het begin van onze Genootschapsavond in "De Wijngaard" op donderdag 16
november zullen wij onze jaarvergadering houden. Dat is nou niet het gezelligste deel
van de avond en daarom zullen we proberen, dat zo kort mogelijk te laten duren. We
stellen het daarom erg op prijs, als u eventuele vragen over de begroting of het huishoudelijk regelement of over iets anders wilt stellen, ons dat van tevoren zou willen
melden, het liefst uiterlijk 12 november 2006.

vakmanschap van edelsmid Driek Hartman.
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Agenda
@ Nico Koelemeijer
De agenda voor het volgende jaar ligt nog niet vast.
In ieder geval hebben wij het voornemen om op Monumentendag, die wordt
gehouden op zaterdag 8 september 2007, weer een expositie te organiseren
in de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat.
Natuurlijk zullen we in het voorjaar weer onze wandeling met Jan Vink door
het dorp in vervlogen tijden hervatten. Waarschijnlijk zal dat in de loop van
maart zijn. Vóór die tijd kondigen we dat aan in de volgende "Torenklanken".
Ook in het najaar willen we een lezing houden, net als dit jaar in november.
Bij die gelegenheid zal dan ook het volgende jaarboek worden gepresenteerd.
Als echte vereniging moeten wij ook jaarlijks een jaarvergadering houden.
Die houden we zo kort mogelijk en nemen die op in de jaarlijkse Genootschapsavond met een interessante lezing. Die avond hebben we gepland in
het late voorjaar, dus vermoedelijk ergens in mei.
We houden u met onze nieuwsbrief steeds uitvoerig op de hoogte.

Help!
@ Jan Blokker

nieuwsbrief nummer 4 - november 2006

Woord vooraf
@ Jan Blokker
In het vooruitzicht van onze eerste Genootschapsavond op donderdag 16
november 2006 in "De Wijngaard" aan de Dorpsstraat in Wormer kunnen wij
u weer een nummer van onze nieuwsbrief aanbieden.
Helaas moest de redactie afscheid nemen van Lydy Smit, die om gezondheidsredenen haar taken heeft neergelegd. We zullen Lydy node missen,
want zij nam altijd flink wat werk voor haar rekening. Vanaf deze plaats wensen wij haar van harte beterschap toe.
Gelukkig hebben we Trees Korver bereid gevonden de coördinatie van de
nieuwsbrief op zich te nemen.
Dit nummer staat voor een belangrijk deel in het teken van de (korte) jaarvergadering, die wij aan het begin van de Genootschapsavond zullen houden.
Komt u allemaal uw eerste jaarboek afhalen, u zult er geen spijt van hebben!

Wij zijn een voorspoedig groeiende vereniging. U heeft zich massaal aangemeld en we zijn de 200 leden gepasseerd.
We zullen u niet teleurstellen en u ziet aan bovenstaande agenda, wat we van
plan zijn. Dat is veel werk. Meldt u zich ook aan om ons daarbij te helpen.
Vele handen maken licht werk!
We rekenen op u!

Colofon

Torenklanken is een kwartaaluitgave van
het Historisch Genootschap Wormer
Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver
Historisch Genootschap Wormer
opgericht 14 december 2005
KvK-nummer 34242956
Rabobank 1145.40.179
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer
telefoon (075) 642 3798
e-mail: info@genootschapwormer.nl
website: www.genootschapwormer.nl
Bestuur:
Jan Blokker, voorzitter
Trees Korver, secretaris
Bert Vreeswijk, penningmeester
Frank Tjeertes
Nico Koelemeijer
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De foto van de bevrijdingsfeesten in juli 1945 uit de collectie Vink, die prijkte op de poster voor onze
foto-expositie in de Nieuwe Kerk op Monumentendag 2006.

Torenklanken 4

Torenklanken 4

1

