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nieuwsbrief nummer 6 - mei 2007

Woord vooraf
@ Trees Kor ver

Veel gezel lig geroe ze moes tij dens onze eer ste open bare avond van 13 maart 2007.
Pracht ige foto’s wer den er ver toond en door Jan Vink op een leuke Wor -
merse manier van com men taar voor zien. Vele malen riep Jan: wat “skan da -
lig” mooi is deze foto. Ver raste uit roe pen van her ken ning klonken door de
zaal bij het ver to nen van de dia’s.
Tij dens de pauze was het voor de kof fie da mes iets te druk. Wij ver zoe ken u
vrien de lijk om voort aan gepast geld mee te nemen voor uw kof fie of thee. Het
han dig ste voor ons is munt geld zodat het wis se len niet teveel tijd in beslag
neemt. Hierd oor kun nen wij veel snel ler uw bak kie leut inschenken. Ook tij dens
deze avon den moe ten wij meer struc tuur aan brengen, dat blijkt maar weer!
Deze nieuws brief staat in het teken van de jaar ver ga de ring van 15 mei aan -
staande. Wij hopen dat u alle maal aan we zig bent en zul len de ver ga de ring
zèlf zo kort moge lijk hou den.
De rest van de avond heb ben wij iets leuks voor u in petto. 

Op de voor grond gezeten Piet Kleij en zijn tweede vrouw Pietertje Beers, met hun kinderen
(van links naar rechts) Piet, Annie, Trien, Marie (uit het eerste huwe lijk), Guurt en Tonie.
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Woord van het bestuur
@ Jan Blok ker

We zijn alweer toe aan onze tweede jaar ver ga de ring, al is de eer ste nog geen
half jaar gele den gehou den. Die was dan ook uit ge steld. In het ver volg hou -
den we elk jaar onze jaar ver ga de ring in mei.

Dan bent u aan het woord. Het bestuur doet natuur lijk zijn uiter ste best om
het u zo goed moge lijk naar de zin te maken, maar in een vere ni ging heb ben
de leden het voor het zeg gen. Rea li seert u zich goed, dat u het hele jaar door
uw mond kunt open doen. We zul len zeker naar u lui ste ren. U hoeft echt niet
te wach ten tot er ein de lijk eens een jaar ver ga de ring is.

Als er iets is, wat u kwijt wilt, maakt u ons dat hope lijk van tevo ren bekend.
Dan kun nen we ons voor be rei den. Zelf streef ik er naar om deze jaar ver ga de -
ring weer net zo kort te laten duren als de vorige. Des te meer tijd blijft er
over voor de rest van de avond.

Het wordt een echte Kleij-avond. We gaan kle ijen!

Omdat zowel Marie als Piet Kleij het woord gaan voe ren, leek het mij aar dig
om ook een kleine duit in het zakje te doen over het wel en wee van de familie
Kleij. Het was Klaas, de oud ste zoon van Theu nis Dirckzoon Cle ij broek, die
omstreeks 1745 van uit de Beem ster via Wor mer veer naar Wor mer kwam.

Over zo'n 250 jaar Kleij in Wor mer valt heus wel wat te ver tel len!

Wij hopen op net zo'n grote opkomst als de vorige keren in De Wijng aard.

Het wordt weer een heel gezel lige en infor ma tieve avond!

Tot ziens op 15 mei.

Vele han den maken licht werk
@  Frank Tjeer tes

In ons genoot schap heb ben wij een aan tal werk groe pen die ver schil lende
klus sen voor hun reke ning nemen. Zo is er bij voor beeld een werk groep
‘Koerier’ die uw mede de ling en blad thuis be zorgt, een redac tie van het jaar -
boek enz. Deze werk groe pen zijn goed bezet. Er zijn ech ter ook werk groe pen
die nog wat ver ster king kun nen gebrui ken. Hie ron der de vaca tu res met wat
toe lich ting. Als u denkt de hel pende hand te kun nen bie den, meldt u zich dan 
aan bij het bestuur. Het gaat om de vaca tu res, die hier naast staan ver meld.

Jeu ken uw han den na het lezen van deze oproep? Meldt u zich aan bij een
van de bestuurs le den, zodat we even kun nen bij pra ten en afspra ken maken.
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Verzor ging tech niek
Op onze vere ni gings avon den is de
tech niek in goede han den. Een

extra tech neut die zo
nodig kan inval len zou -
den we er ech ter nog
graag bij heb ben.

Hulp bij de koffie ver zor ging
Op onze vere ni gings avon -
den ver zorgt een aan tal
dames de kof fie en thee.
We kun nen daar bij nog
een drie tal dames (of heren!) gebrui -
ken.

Beman ning verkoop tafel
Bij diverse acti vi tei ten heb ben we
een tafel met ver koop van een aan -
tal arti ke len. We hopen dat we nog 
twee leden bereid vin den daar bij
te hel pen.

Alge meen coördinator ‘werkgroep voor be rei ding activiteiten’
We zoe ken iemand die de acti vi tei ten zoals vere ni gings avon den, monu men ten dag en
moge lijk de deel name aan bra de rieën regelt en coördi neert. Als u enige erva ring hebt
met het orga ni se ren van acti vi tei ten en dit wel een leuke klus vindt, bent u de kan di -
daat die we zoe ken!

Monu men tendag
Voor monu men ten dag
(ieder jaar begin sep tem -
ber) moe ten er een aan tal
dingen gere geld en
gedaan wor den. Twee
leden kun nen zich daar bij 
nog bij zon der verd ien ste -
lijk maken.

Nieuws brief ‘Torenklanken’
Voor de vorm ge ving van Torenk lanken zoe -
ken we iemand die beschikt
over, en over weg kan met een
opmaak pro gramma en het
liefst enige erva ring heeft in de
DTP.

Daar naast kun nen we nog enkele cor res pon -
den ten gebrui ken, die gere geld kun nen zorg -
dra gen voor een kort (nieuws)arti kel, zoals
een vondst uit het archief.

Braderie
Wel licht dat we in de toe -
komst eens met een stand op 
een bra de rie wil len staan. De
‘werkgroep braderie’ kan
zeker nog twee ent hou si as te -
lingen gebrui ken.

Beheer collectie en vere ni gings ar chief
Ons genoot schap heeft inmid dels een beschei den muse ale col -
lec tie opge bouwd door diverse gif ten. Daar naast is het nodig dat
ons archief beheerd wordt. We zoe ken nog twee leden met het
liefst een admi ni stra tief talent of erva ring. De leden van deze
werk groep wor den verder bekwaamd in het opstel len van de
inven ta ris sen door des kun di gen van het Water lands Archief.
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Onge luc kige Slag, op Pink ster dag
@ Trees Kor ver

Op de een of andere manier blijft deze his to ri sche dag mij intri ge ren. Vooral
de vraag: wie was het boe ren meisje dat met Egge Haent jes de koeien aan het
mel ken was zo ’s mor gens vroeg, aan het San dwegje in Wor mer? En klopt de
the o rie dat dit boe ren meisje een flik ke ring waar nam1) aan de over kant van
de Zaan? De zon komt op in het oos ten en schijnt rich ting het wes ten naar
Wor mer veer. Als daar 1400 Spaanse sol da ten klaar ston den, in het jaar 1574,
om over te ste ken naar Wor mer, kan je inder daad een weer kaat sing van het
zon licht in de wapens waar ne men! 
De meijd seyd: wat is dat Mees ter?
Egge riep, “maekt het span tou los, laet de melk staen,” gelijkse deden. “Maekt 
in ’t dorp komende ter stond allarm.” 2)
Op de Kal ver schans werd het rook sein om hulp van uit Wor mer begre pen en
de vrij bui ters gingen bij het Noor der veer in de Zaan tot de aan val over. De
pont en andere vaar tui gen waar mee er 900 Span jaar den over voe ren wer den
ver nie tigd. De sameng edrongen Span jaar den raak ten in ver war ring. Onge -
veer 500 man vluchtte in de ver la ten Schans van Wor mer veer.
“Sij lie ten hun son der tegen weer als Scha pen dood slaen, nie mand wier der
gevangen. Ja, van de negen-hon dert die er waren over ge set bleef haest nie -

Geschie de nis bank
Als u over inter net beschikt, heeft u natuur lijk onze web site op www.genoot -
schap wor mer.nl al gevon den.

Maar er is ook heel veel te vin den op wormer.geschie de nis bank-nh.nl, de
web site die ons is aang ebo den door het op te rich ten Erfgoed huis. Deze site
wordt ver zorgd door René van Maanen. Gaat u maar eens kij ken!
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mand over. En dat
won der was so en
waren der van de
Staet sche (geu -
zen/opstan de lingen)
nie mand dood nog
gequest. Dit vol bragt
voe ren se ter stond
over, en ver volg den
de Spaen sche die se
nog aen een grote
Wate ringe beset ten.
Daer sprongen se by
menigte in ’t water en
vers open. Twee-hon -
dert en negen tig wier -
den der gevangen.
Daer elk Sol daet vier
of  veyf aen een tou
hadde gekop pelt en
brag tense als Lam me -
ren na Wor mer.” 3)

Een bloe dig bevoch -
ten strijd op de eer -
ste en tweede
pink ster dag, waar bij
aan Spaanse zijde
veel doden zijn geval -
len. Soe te boom
schrijft dat het een
won der is dat aan
onze kant nie mand is

gedood of gekwetst, dit is moei lijk te gelo ven na een der ge lijke strijd! 

Onze voor ou ders heb ben deze dagen gevoch ten voor hun leven en zijn
beloond met een extra vrije dag. Derde Pink ster dag mag u vrij nemen….ieder 
jaar weer! Voor de Pink ster koopt u een mooie nieuwe jurk. “Loop nou niet zo 
te pink ste ren mit je nuwe jurk an!” Pink ste ren bete kent “pronken,” aldus G.J.
Boe ken oogen uit “De Zaanse Volk staal.” 

En Soe te boom schreef terecht: “Pinx ster dag Wor mer wel gedencke mag.” 4)

Noten:
1) Uit De derde Pink ster dag 2e druk van Hanky Ris blz.8
2) Uit Saan lants Arca dia 1658 van H. Soe te boom blz. 70
3) Uit Saan lants Arca dia 1658 van H. Soe te boom blz. 68
4) Uit Saan lants Arca dia 1658 van H. Soe te boom blz. 71 

Deel van een gravure uit 1648, gemaakt bij gele ge nheid van een
optocht door Wormer ter ere van de vrede van Münster in dat jaar.
Let op het lint om de zuil met het opschrift "Pinx sterdag Wormer wel
gedencke mag." (gravure uit collectie Gemeen te ar chief Zaan stad)
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Jaarcijfers 2006
@ Bert Vrees wijk,

in € Exploi ta tie 2006 Beg ro ting 2007

Baten:

Con tri bu ties 3555 5250

Sub si dies 5125 7125

Dona ties 1303 250

Opbrengst jaar boe ken enz. 813 2500

----------- -----------

10796 15125

====== ======

Las ten:

Jaar boek 5598 9000

Inkoop ove rige arti ke len 1000

Kos ten vere ni gings blad 648 1000

Bes tuurs kos ten 295 375

Kos ten eve ne men ten en voor lich ting 290 750

Con tri bu ties, dru kwerk, porti, enz. 679 750

Publi ci teit 750

Aan schaf publi ca tie bor den, enz. 1500

Oprich tings kos ten 213
---------- ----------

7722 15125

Exploi ta tie-resul taat 3074

----------- -----------

10796 15125

====== ======

BALANS PER 31 DECEMBER 2006

ACTIVA PASSIVA

Rabo bank 3706 Verm ogen 1889

Te ont vangen con tri bu ties 45 Voor uit ont vangen con tri bu ties 135

Voor uit ont vangen sub si dies 500

Te beta len pos ten 42

Voor zie ning Jaar boek 2007 1185

---------- -----------

3751 3751

====== ======

Wor mer, 1 mei 2007
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Heeft u ook moeite met het lezen van oude
hand schrif ten?

Het Water lands Archief orga ni seert vanaf eind sep tem ber 2007 een geheel
nieuwe cur sus pale og ra fie (oud schrift) voor begin ners en vanaf janu ari 2008 
voor gevor der den.

Bent u bezig met uw gene a lo gie of een andere vorm van his to risch onder -
zoek dan zijn deze cur sus sen geschikt om u te bekwa men in het lezen van
oude hand schrif ten en taal ge bruik. 

De cur sus voor begin ners is bedoeld voor die ge nen die onder zoek wil len
doen in de doop-trouw-en begraaf re gis ters, de nota ri ële en oud rech ter lijke
archie ven als mede de gemeen te ar chie ven van de 16e tot en met de 18e
eeuw.

De cur sus voor gevor der den behan delt naast hand schrif ten uit genoemde
peri ode, ook laat mid del eeuwse tek sten vanaf de 14e eeuw en gaat die per in
op de inhoud en gebruiks mo ge lijk he den van de ver schil lende archief bron -
nen.  

Het lezen van oude hand schrif ten is niet een vou dig maar door ieder een aan
te leren. Oefe ning baart kunst; van de cur sis ten wordt daarom ver wacht dat
zij gedu rende de cur sus vol doende tijd kun nen bes te den aan het voor be rei -
den van de tek sten.

De cur sus begin ners bestaat uit 10 les sen die vanaf 25 sep tem ber om de
week wor den gege ven op de dins dag avond van 19.00-21.00 uur in het Water -
land sar chief te Pur me rend.

De kos ten bedra gen € 65.00 per cur sus, inclu sief les ma te ri aal. 

U kunt zich nu al opge ven bij het Water lands Archief, tel. (0299) 41 1530 of
info@water land sar chief.nl.

Rec ti fi ca ties
@ Frank Tjeer tes

De redac tie doet uiter aard haar best om geen fout jes te maken in onze
nieuws brief 'To renk lank en'. Maar soms gebeurt het tòch.

• In de laat ste nieuws brief werd bij de foto op de voor pa gi na ge steld dat we op de
Ge noot schaps avond van 16 no vem ber 2006 wer den ver rast door een sol daat uit
vroe ger tij den. Dat moest na tuur lijk zijn: een schut ter uit 1830-1834. Schut ters wa -
ren geen sol daat, maar bur gers be last met po li tie ta ken. We heb ben het al le maal
kun nen le zen in ons Jaar boek 2006 (pa gi na 78).

• Dan stond er op pa gi na 2 van de laat ste To ren klan ken de aank on di ging van de
werk groep die on der zoek gaat doen naar Maar ten Donk en zijn La tijn se school.
Maar ten was niet rond 1650 in Wor mer maar een eeuw eer der, om streeks 1550
dus. Ty pe fout je zul len we maar zeg gen.
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Schenk ingen
@ Trees Kor ver

• Boek: Van uit de Lucht van oud Krom me nie en Wor mer veer. Wie heeft dit aan ons
ge schonk en op onze Voor jaars avond in maart? Graag even uw naam door ge ven
aan een van onze be stuurs le den.

• Boek je 25 jaar To ren erf, boek je Wor mer wat nu, ge ge vens over de Par tij Ge meen -
te be lang en en di ver se fo to's, ont vang en van wij len P.G. Bloem.

• Fo to's, ne ga tie ven en kran tenk nip sels, ge schonk en door P. Aaf jes.

• Di ver se kran tenk nip sels over on der wer pen be tref fen de Wor mer, ont vang en van
Jan Bol le man.

• Knip sel krant 2006 van Henk de Wit.

• Vijf de li ge se rie over de fa mi lie We zel, een uit ga ve van Van Gel der Zo nen 1946,
foto van een school klas van school Oost 1940 met na men van de leer ling en, no ta -
ri ële akte uit 1692, ge schonk en door Wim We zel.

• Sier bord met af beel ding van de Bar tel sluis 1988, di ver se boe ken etc., ont vang en
van wij len Agaath Klaase-Graas. 

Geschonken spul len zul len wij goed bewa ren, behe ren en even tu eel gebrui -
ken. Har te lijk dank voor uw gif ten.

Avondprogramma Jaar ver ga de ring
@ Jan Blok ker 

Het pro gramma van onze avond in de Wijng aard op 15 mei 2007 ziet er als
volgt uit:

20:00 Ope ning van de avond door de voor zit ter

20:05 Mevrouw Marie Kleij spreekt over de Zaanse taal

20:20 Jaar ver ga de ring (zie de agenda elders in dit num mer)

20:35 De fami lie Kleij in Wor mer, toe ge licht door Jan Blok ker

20:50 Pauze, waarin u met elkaar onder het genot van kof fie of thee van
gedach ten kunt wis se len, en waarin u zich kunt aan mel den als lid of
zich kunt opge ven om ons te hel pen bij het rei len en zei len van uw
vere ni ging.

21:15 De stads ar cheol oog van Zaan stad, Piet Kleij, ver telt ons over het ont -
staan van Wor mer door de eeu wen heen.

21:55 Afslui ting door de voor zit ter

22:00 Einde

De zaal gaat open om ong eveer 19:30 uur.

Kof fie of thee in de pauze wor den u ver strekt tegen con tante beta ling van
€ 1,00. Het koekje erbij is gra tis.
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Agenda Alge mene Leden ver ga de ring 15 mei
2007
• Ope ning;

• Ver slag le den ver ga de ring van 16 no vem ber 2006; zie el ders in deze To ren klan -
ken;

• be stuurs ver kie zing;
Trees Kor ver is re gle men tair af tre dend; zij stelt zich her kies baar;
te genk an di da ten die nen zich ui ter lijk een week voor de Alge me ne Le den ver ga de -
ring te mel den bij het be stuur; 

• Jaar cij fers 2006 en be gro ting 2007; zie el ders in deze To ren klan ken;
ver slag kas com mis sie 2006; dechar ge pen ning mees ter;
be noe ming kas com mis sie 2007/2008;

• Wij zi ging Huis hou de lijk Reg le ment;
Aan mel ding van le den na 1 no vem ber brengt meer kos ten met zich mee t.b.v. het
jaar boek (be stel ling meer exem pla ren dan wel her druk). Daar naast werkt de ver -
strek king van het jaar boek aan le den die hun con tri bu tie niet heb ben vol daan ook 
kos ten ver ho gend. 
Naar aan lei ding van de op ge da ne er va ring en in het af ge lo pen jaar stelt het be -
stuur voor om ar ti kel 2 van het Huis hou de lijk Reg le ment als volgt aan te vul len:

2c Het lid dat ook na her haalde, schrif te lijke aan ma ning uiter lijk op 1 novem ber van
het lopende jaar de con tri bu tie niet heeft vol daan, krijgt bericht van het bestuur dat
het lid maat schap is beëindigd (arti kel 5, lid 3 Sta tu ten). 
Het betrok ken lid ont vangt het in dat jaar te ver schij nen jaar boek niet.
2d Leden die zich aang emeld heb ben na 31 okto ber van het lopende kalen der jaar
beta len een ma lig, naast de vast ge stelde jaar con tri bu tie, een bedrag ad. € 5,— voor
extra kos ten voor het ver krij gen van het in dat jaar te ver schij nen jaar boek. 
De bestaande tekst onder arti kel 2, lid c wordt ver num merd tot 2 e.

• Struc tuur van de ve re ni ging;
In de ve re ni ging be staan werk groe pen. In een aan tal zijn nog va ca tu res. Zie ook el -
ders in deze To ren klan ken; 

• Rond vraag;
Kor te vra gen; het liefst voor de ver ga de ring bij het be stuur schrif te lijk in die nen,
zo dat be ant woor ding kan wor den voor be reid;

• Slui ting.

Ansichtkaarten
Dank zij Reis buro Apollo zul len we bin nenk ort kun nen beschik ken over onze
eigen ansicht kaar ten. Ook het Water lands Archief in Pur me rend ver leent
daar aan zijn mede wer king. In de vol gende nieuws brief van eind augus tus 
hoort u daar over nader.

Als u intus sen op vakan tie gaat, en u boekt die bij Reis buro Apollo (aan de
Fau na straat), dan doneert het reis bu reau voor elke reis een bedrag van
€ 5,00 aan het His to risch Genoot schap Wor mer. Pret tige vakan tie!
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Ver slag van de eer ste jaar ver ga de ring van het
His to risch Genoot schap Wor mer op 16-11-2006

Opening
Om 20.10 uur opent de voor zit ter de ver ga de ring met dank aan de Neder -
lands Gere for meerde Gemeente voor het beschik baar stel len van de ruimte.
Wel kom aan de aan we zi gen en in het bij zon der aan Bur ge mees ter Tange van
Wor mer land.
Voor dat de ver ga de ring offi cieel wordt geo pend over han digt Ge Som broek
van de Bouw be drijf Somass BV, de voor zit ter een voor zit ters ha mer in de
vorm van de Beschuit sto ren, waarvoor dank. 

Samen stel ling bestuur
Lydy van der Toorn heeft  vanaf de oprich ting de func tie van secre ta ris ver -
vuld. Door omstan dig he den is zij hier toe niet meer in staat.
Voor stel voor een nieuw bestuurs lid: Trees Kor ver.
Geen tegenk an di da ten. Voor stel akkoord.
Jan Blok ker stelt het bestuur + notu list voor aan de aan we zi gen.

Huis hou de lijk regle ment
Hierop komen geen op- of aan mer kingen. Reg le ment is aang eno men.

Begro ting 2006 – 2007
Geen vra gen hier over. Voor stel begro ting akkoord ver klaard.

Benoe ming kascom missie
Zit ting nemen de heer Jan Zand ber gen, mevrouw Anne Heijn en als reserve:
de heer  Mario Koe man

Ontstaan van het Genoot schap
Voor de nieuwe leden ver telt Jan Blok ker het ver haal van het ont staan van
het Genoot schap, waarin hij en - de helaas over le den – Ber tus Gran diek de
voor lo pers zijn geweest.

Plan ning voor volgend jaar
Lezing “Wan de ling door het dorp” met Jan Vink
Jaar ver ga de ring in mei + lezing
Expo si tie op de Lan de lijke Monu men ten dag
Genoot schaps avond + lezing + pre sen ta tie Jaar boek 2007

Slui ting

Wor mer 17 novem ber 2006

Cor rie de Wit – Ste ijn (notu list)
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Reg le ment voor de tore nop pas ser
@ Frank Tjeer tes

In het Water lands Archief (Oud Archief Wor mer, inven ta risnr. 107) bevindt
zich een regle ment dat in 1807 voor de tore nop pas ser werd vast ge steld. De
Beschuit sto ren had op dat moment zijn oor spronk elijke func tie al ver lo ren,
maar ken ne lijk werd de klok gebruikt voor het lui den ten behoeve van de
zon dagse kerkgang. 

Als we in 2008 onze Beschuit sto ren weer terug heb ben
kun nen we op zoek gaan naar een nieuwe tore nop pas -
ser!

Regle ment voor den Toor enop passer in ‘t
Westeijnde te Wormer
Art. 1

Den Toor enop pas ser is gehou den den tooren wel knap
en schoon te hou den, het uur werk wel gade slaan, na
behooren op te win den, gaande te hou den en over eenk -
om stig den tijd te stel len.

2

In gevalle zig gebreeken aan het uur werk of tooren
opdoen en repa ra tie nodig is, geeft den zelve daar van
dade lijk ken nis aan den Heer Bur ge mees ter.

3

Den toor enop pas ser zorgd de toor en deur dag en nagt
goed geslooten is en is daar voor in per soon
verandwoord lijk.

4

Den zelve is gehou den des zon dags de klok te lui den
Smor gens ten 8 en half nee gen uuren en Sna mid dags ten
12 en half een uuren, telke wijle 5 minute.

5

Bij open baar fees ten als andere  gele gen hee den wan neer
van wegens het Bes tuur het lui den der klok ken bevo len
word, is den toor enop pas ser altijd ver pligt daar bij te
adsis tee ren en te hel pen.

6

Voor trac te ment zal den zelve genie ten 20 Gul dens, te
ont vangen telke vierde jaar van den plaat se lijk ont fanger, 
op voord racht van den heer Bur ge mees ter.

Aldus gere gis treerd 20 jan. 1817

De afbeel ding  laat een model zien gemaakt door Arend Sie ker man Ez., in 1902
geschonken aan de Zaan landse Oud heid ka mer. Merk op, dat er géén stoep is en
geen wij zer plaat. Dit is de noord zijde van de beschuitstoren.
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Colofon
Torenk lanken is een kwar taal uit gave van
het His to risch Genoot schap Wor mer

Coördinatie nieuws brief: Trees Korver

His to risch Genoot schap Wor mer
p/a Merc ken rif 185, 1531 MP Wor mer
opge richt 14 decem ber 2005
KvK-num mer 34242956
Rabo bank 1145.40.179
tele foon (075) 642 3798
e-mail: postbus@genoot schap wor mer.nl
web site: www.genoot schap wor mer.nl

Be stuur:
Jan Blok ker, voor zit ter
Trees Kor ver, secretaris
Bert Vrees wijk, pen ning mees ter
Frank Tjeer tes
Nico Koe le meijer

Agenda 
@ Trees Kor ver 

• Dins dag 15 mei 2007 aan vang 20.00 uur jaar ver ga de ring in De Wijng aard.

• Zater dag 8 sep tem ber 2007 expo si tie op Monu men ten dag in de Nieuwe Kerk
ach ter het Mori aans hoofd.

• Dins dag 13 novem ber 2007 aan vang 20.00 uur Genoot scha pa vond met een
lezing, tevens wordt dan ons jaar boek 2007 gepre sen teerd.  In De Wijng aard
om 20:00 uur.

Genoeg leuke avon den voor u als lid van het genoot schap, schrijft u het
alvast in uw agenda?

Veld wach ters en kol vers gezocht
@ Frank Tjeertes

Voor het jaar boek wordt onder zoek gedaan naar de gemeen te veld wach ters
van Wor mer. Zijn er lezers van ‘Torenklanken’ die nog oude foto’s heb ben
van onze wets hand ha vers van voor 1940? 

Ook wil len we aan dacht schenken aan het feit dat de kolf ve re ni ging dit jaar
135 jaar bestaat. Zij kol ven op de mooie baan in het Mori aans hoofd.

Zijn er lezers van ‘Torenklanken’ die nog oude foto’s heb ben van de gemeen -
te veld wach ters of de kol vers?
Graag een bericht naar de redac tie van het Jaar boek:
jaar boek@genoot schap wor mer.nl of tele fo nisch: 642 1129 (Frank Tjeer tes).


