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LEDENVERGADERING 27 MEI 2011 
Plaats: Sennies eetcafe/dorpshuis Warder 
 
De zaal stroomt vol. De opkomst is groot, zeker 75 enthousiaste mensen. 
Hans Hellingman, de beoogd voorzitter van het bestuur, opent de vergadering. Na een 
toelichting op het programma van de avond, dankt hij een aantal mensen die zich de 
afgelopen periode bijzonder hebben ingezet voor de vereniging. 
Anneke en Anja Arzoni, Marijke Bridié en Thea Lendfers voor hun inzet bij de werving van de 
leden. Marian Bruijn voor haar bijdrage aan de prachtige opmaak van de folders van de 
vereniging. 
 
Hierna stelt Hans Hellingman de beoogde leden van het bestuur voor: Piet Visser, Jan Poel, 
Sabine Truijens (beoogd penningmeester), Rob van Gerve (beoogd secretaris),  Mirjam 
Snieder-Beunder, Willem Jan Roelofs, Wim Reek (niet aanwezig) en zichzelf als beoogde 
voorzitter. De aanwezigen stemmen ermee in dat zij het bestuur gaan vormen. 
 
Als volgend onderwerp is er een presentatie over de activiteiten van de vereniging tot nu toe. 
Rob van Gerve, de vers benoemde secretaris, geeft een uitleg over de statuten en het 
bedrijfsplan voor 2011. Centraal in de statuten staan de doelstelling van de vereniging en de 
keuze voor een vereniging. Het doel is om de geschiedenis van Warder achterhalen en deze 
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Voor een vereniging is gekozen omdat de 
leden bepalen wat de vereniging doet. Met dit doel en door het kiezen voor een vereniging 
willen we de binding van mensen met Warder versterken. Uit de zaal komt nog de suggestie 
om de naam van de vereniging aan te passen, omdat die misschien de indruk wekt van een 
wat saaie club. Historisch Warder zou beter kunnen zijn. Het bestuur neemt die suggestie 
mee. 
Rob legt uit wat de oprichting van de vereniging allemaal heeft ingehouden: statuten 
opstellen en vastleggen, inschrijving bij de Kamers van Koophandel, ANBI status verkrijgen, 
waarmee de vereniging officieel geregistreerd staat als “goed doel”. Daarmee zijn 
schenkingen in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Hij meldt dat er nu al 175 leden van de vereniging zijn en dit zal naar verwachting oplopen tot 
tegen de 200. Ruim meer dan van te voren was ingeschat!! 
Jan Poel geeft een toelichting op de acties die genomen zijn om de heel oude geschiedenis 
van Warder te achterhalen, met name van de Kruiskerk. Hij laat een prachtig oud document 
zien uit de 13-de eeuw, waarin al sprake is van een schenking aan de oude kruiskerk. 
De recente geschiedenis van Warder wil de vereniging achterhalen door de oudere 
Wardenaren te interviewen. Vooral over hun vroege herinneringen aan hun ouderlijk huis, de 
omgeving van dat huis, hun schooltijd, de winkels en bedrijven van vroeger en de Tweede 
Wereldoorlog. 
Ter afsluiting van het programma voor de pauze krijgt Roel Rozenga, bestuurslid van de 
vereniging Oud Edam, het woord. Hij is onder de indruk van de zaken die de vereniging in de 
korte tijd van zijn bestaan al heeft bereikt. De vereniging krijgt het prachtige boek “Edam, 
duizend jaar geschiedenis van een stad” cadeau. 
 
Na de pauze geeft Hans Hellingman de primeur van de website www.historischwarder.nl. 
Luid applaus voor de mooie website, ook als is die nog pril en kan er nog veel aan worden 
toegevoegd. 

http://www.historischwarder.nl/
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En daarna volgt de hoofdschotel, een film over de verbouwing van de lagere school ’t Tilletje 
in 1973. Alom roepen mensen wie ze herkennen op de film. En worden er opmerkingen 
gemaakt over de mensen in de film. De zaal is nauwelijks gaat volledig los. 
Het einde van de film is tevens het einde van de vergadering. 
 
Na afloop wordt veel nagepraat. Er is er nog een presentatie van een selectie van de huizen 
van Warder in 1971. Die is zo interessant dat velen geboeid blijven zitten. Allerlei 
herinneringen worden opgehaald. Dat smaakt naar meer. Later in het jaar zal de vereniging 
een presentatie verzorgen waarbij alle huizen te zien zijn. 
Diverse mensen bieden informatie voor de vereniging aan. Allerlei tips komen binnen voor 
het werk van de vereniging. En er hebben zich weer 6 mensen als lid aangemeld. 
 
Zo ging de bijeenkomst nog door tot in de kleine uurtjes. Een groot succes!! 


