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Beiden zijn een initiatief van de
Stichting Historisch Wormer. Res-
taurator Martin IJdo uit Huizen was
vol lof over de trommel die uit 1680
stamt. „Het is een ontzettend leuk
object. Heel zeldzaam en in onge-
looflijk originele staat. Mijn taak
was vooral een kwestie van conser-
vering en deels reconstructie.”

’Oude rommel’
Bijzonder is dat ook de originele
trommelstokken bewaard zijn ge-
bleven. De eeuwenoude trommel
die een plek heeft gekregen in een
vitrine in de hal van de Beschuitsto-
ren kent een wonderlijke voorge-
schiedenis. Ruim twintig jaar gele-

den kocht Dick Zwart het voormali-
ge gemeentehuis aan de Dorps-
straat. Tot de inventaris behoorde
onder meer de trommel. „Niemand
had destijds interesse in oude rom-
mel.” Maar dat gold niet voor Zwart.
„De trommel heeft 22 jaar bij ons in
de hal gestaan. Af en toe werd hij af-
gestoft door mijn vrouw.” Sinds gis-
teren is het een pronkstuk, door ie-
dereen te bewonderen in de Be-
schuitstoren. Een ander bijzonder
moment was de presentatie van het
boek ’Wormer in turbulente tijden’
van auteur Frank Tjeertes. Er was
enige haast geboden want burge-
meester Peter Tange wilde per se
voor zijn afscheid aanwezig zijn bij
de presentatie van het boek en de
overdracht van de trommel. Tange
nam ook het voorwoord in het boek
voor zijn rekening. „Er is een mooi
stuk geschiedenis van het dorp vast-
gelegd. Het boek neemt ons mee
naar Wormer in de tijd van de patri-
otten en de roerige tijden daarna.

Het beschrijft wat de dorpelingen
meemaakten in de periode van het
einde van de 18e eeuw tot halverwe-

ge de 19e eeuw.”
De dorpelingen kregen in de pe-

riode 1785 tot 1834 nogal wat voor

hun kiezen. De verschillende staats-
vormen in Nederland volgden el-
kaar in hoog tempo op, van de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Neder-
landen tot het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Een periode van
bijna vijftig jaar oorlog, kommer en
kwel. Jonge mannen van Wormer
droegen wisselende uniformen in
verschillende legers, zoals die van de
opstandige patriotten, de Bataafse
Republiek, het Franse leger van Na-
poleon en tot slot het Nederlandse
koninkrijk. Dorpsgenoot Frank
Tjeertes, bijgestaan door broer Paul
Tjeertes en Jos Blokker, dook in de
geschiedenis van deze turbulente
periode, spitte jarenlang in archie-
ven en bundelde zijn bevindingen
in het boek.

Het boek is vanaf 27 maart voor 22,50
euro verkrijgbaar bij Scwo, gevestigd
in het winkelcentrum van Wormer of
kan worden besteld via e-mail
post@historischwormer.nl.

Wormer is eeuwenoude trommel rijker
Peter Roggeveen

Troubadour Paul Tjeertes houdt de gerestaureerde trommel van de Dorpsschutterij vast. Links zijn broer Frank Tjeertes die het nieuwe boek ’Wormer in turbulente tijden’ schreef. FOTO’S WIM EGAS

V.l.n.r.: Frank Tjeertes, burgemeester Peter Tange en Dick Zwart.

Sorteerders van het afvalverwer-
kingsbedrijf op industrieterrein
Boekelermeer vinden regelmatig
zakken met huishoudelijk vuil,
maar bijvoorbeeld ook glas en
naalden tussen het textiel.

„Het komt maar al te vaak en in
toenemende mate voor dat onze
medewerkers in de viezigheid
grijpen. Het sorteren is handwerk.
Dit is smerig en kan dus zelfs ge-
vaarlijk zijn”, stelt Annemiek Meij-
er, woordvoerster van HVC, actief
in 44 gemeenten en zes water-
schappen in Noord-Holland, Zuid-
Holland, Flevoland en Friesland.

„Daar komt bij dat eenmaal
vervuild textiel, vanwege de stren-
ge kwaliteitseisen, niet meer kan
worden gerecycled.”

Kringloop
Een deel van het bij HVC ingele-
verde textiel dat nog bruikbaar is,
krijgt een tweede leven via kring-
loopwinkels. Afgedankte kleding,
schoeisel, beddengoed, stoffering,
doeken en knuffels kunnen bij de
Alkmaarse afvalverwerker worden
verwerkt tot nieuw textiel.

Het wordt onder meer gebruikt

om nieuwe autobekleding, dekens,
vloerbedekking, poetsdoeken of
garen van te maken.

Om te voorkomen dat inwoners
afval in de textielcontainer gooien
dat daar niet thuishoort, is HVC
gestart met een publieks-/bewust-
wordingscampagne, die loopt tot
in mei. Het initiatief is opgepakt
met kringloopbedrijven Noppes,
Wieland en Opnieuw & Co.

Zes sorteerders staan in de cam-
pagne centraal. Zij laten zien wat
er bij textiel hoort, hoe het wordt
gesorteerd, wat ervan wordt ge-
maakt en wat de gevolgen zijn als
er verkeerd afval tussen het textiel
zit.

Afvalcoaches
Ook worden textielcontainers
speciaal bestickerd en rijdt een
promotietruck met twee afvalcoa-
ches langs lokale weekmarkten in
24 gemeenten om inwoners te
informeren.

In Noord-Holland gaat dit om de
gemeenten Heerhugowaard, Ber-
gen, Den Helder, Schagen, Hol-
lands Kroon, Hoorn, Koggenland,
Opmeer, Enkhuizen, Medemblik,
Stede Broec, Drechterland, Bever-
wijk, Velsen, Heemskerk en Wor-
merland.

600.000 kilo
textiel ovens
van HVC in

Wormer ! Een boek over de turbu-
lente tijden in Wormer en een fraai
gerestaureerde trommel van de
Dorpsschutterij stonden gistermid-
dag centraal in de Beschuitstoren.

Alkmaar ! Bij HVC in Alkmaar
verdwijnt jaarlijks 600 ton
(600.000 kilo) textiel in de ver-
brandingsovens, omdat die ’ver-
vuild’ blijkt te zijn met andere
afvalresten. Dat is circa 10 pro-
cent van het totaal ingezamelde
textiel.

"

advertentie

Kledingstukken van de sorteerband worden verpakt in grote textielpakketten. FOTO HVC

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl

Zelfs glas en
naalden in
kledingcontainer

De infectiepreventiecommissie
van de twee huizen kwam maan-
dag bij elkaar om maatregelen te-
gen het coronavirus te bespreken.
Volgens Van der Helm worden de
RIVM-richtlijnen gevolgd en is
een e-mail verstuurd naar de me-
dewerkers met het verzoek geen
handen te schudden, regelmatig
de handen te wassen en zich te
melden als ze onlangs bijvoor-
beeld in Noord-Italië op vakantie
zijn geweest.

Tot nu toe heeft volgens de
zorgmanager geen medewerker
zich gemeld, en zijn er ook geen

opvallendheden qua ziektever-
zuim. Verwanten van bewoners
zullen een dezer dagen een brief
ontvangen waarin wordt opge-
roepen tot zorgvuldigheid en te-
rughoudendheid. ,,Onze bewo-
ners behoren wel tot een kwetsba-
re doelgroep.’’

De bewoners mag niet ge-
vraagd worden naar hun beleving
rondom corona. Van der Helm:
,,Het thema leeft niet onder de
bewoners, en we willen ze niet
onnodig bezorgd maken.’’

Bezorgdheid
Bij De Zorgcirkel, waar 27 oude-
renzorglocaties onder vallen,
merken ze dat de bezorgdheid
onder bewoners verschilt. ,,Net
als in de rest van de samenle-
ving’’, zegt communicatiemana-
ger Bianca van Overveld.

Ook bij De Zorgcirkel wordt
gehamerd op ’hand- en nieshygi-
ene’, maar mogen handen nog
wel geschud worden.

Coronamaatregelen in
woonzorgcentra
Virginia Groenendijk

Zaandam/Purmerend ! Uitge-
stoken handen blijven onbeant-
woord in de woonzorgcentra
Mennistenerf en Pennemes. ,,Het
is even wennen’’, zegt zorgmana-
ger Elly van der Helm. ,,Maar dit
is een van de meest simpele en ef-
fectieve preventiemaatregelen.’’
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BEWONDER DE NIEUWE
VOORJAARS COLLECTIES

VAN MEER DAN 150
TOPMERKEN!

2000M2 DAMES-EN HERENMODE!




