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(in memoriam)
paul hoogerwerf
Na het succesvolle Wormerveers Markt
PleinFestijn in 2001, waarvan Paul Hoogerwerf een van de organisatoren was,
ontstond al snel een groepje gelijkgestemden - waaronder Paul - om in 2003 eens
historisch 'uit te pakken'. Daaruit is dan
tenslotte de HVW ontstaan. Van meet af
aan is Paul nauw betrokken geweest bij
de totstandkoming van onze vereniging.
In 2003 was Paul opnieuw mede-organisator, nu van de festiviteiten rondom de
viering van Wormerveer 500. Een zware
taak die hij ondanks zijn toen al zwakke
gezondheid tot in de perfectie uitvoerde.
Dat belette hem niet om gelijkertijd zitting te nemen in de redactie van Wormerveer Weleer en in de HVW werkgroep
'bestuurlijke & sociaal-economische geschiedenis'. Een niet geheel onverwachte
keuze gezien zijn politieke en bestuurlijke
carriere in de landelijke en provinciale
politiek en bij diverse instellingen en
verenigingen. Ook heeft hij vele jaren
als gemeenteraadslid namens de PSP in
Wormerveer gewerkt. Een constructieve
persoonlijkheid: beminnelijk, altijd redelijk, zonder poespas en met vee! oog voor
de kleine man en diens grote zorgen. Paul
Hoogerwerf is op 18 april2004 op 71-jarige leeftijd overleden.

adotieplan uitgesteld
In nauw overleg met de gemeente Zaanstad is besloten de officiele start van het
adoptieplan Oude Begraafplaats uit te
stellen. Doordat het juist op de werkerszaterdagen vaak slecht weer is geweest
de afgelopen tijd, is een achterstand ontstaan bij de geplande werkzaamheden.
De bedoeling is nu de ceremonie in het
najaar te Iaten plaats vinden.

in dank ontvangen
We vallen meteen maar met de deur in
huis: mogelijkerwijs staat uw schenking
niet vermeld in onderstaande opsomming.
We zijn namelijk nag niet klaar met de
registratie van alle stukken en de ruimte
in deze nieuwsbrief is op dit moment te
beperkt om de vele binnengekomen schenkingen, vooral na de succesvolle jaardag,
te vermelden. In ieder geval een duidelijk
teken dat men de weg naar de HVW weet
te vinden en daar zijn we heel blij mee.
Dus als uw gift niet voorkomt, dan nag
eventjes geduld graag.
Met name hebben we veel bijzondere zaken gekregen van Piet Stelling, Dick Zwart
en Fina Woud - Mastrandrea. In de volgende nieuwsbrief zullen we daarover wat
uitgebreider berichten en oak wat meer

Een teestelijke optocht in de Marktstraat uit oktober 1955 (iedereen in korte broek!) toen school
D, geheel gerestaureerd, als nieuwe kleuterschool in gebruik werd genomen. Via de Werkgroep
Gesproken Geschiedenis kreeg de HVW onlangs de beschikking over enkele bijzondere toto- en
knipselalbums. De schenking is gedaan door Fina Woud-Mastrandrea en deze toto is atkomstig
uit het album van haar moeder, de welbekende "juf" Bruinsma.

kolomruimte vrijmaken voor deze rubriek.
Oak kregen we meermalen de vraag wat
we doen met al uw spullen. Eigenlijk kan
het antwoord kart en krachtig zijn: goed
bewaren! Er zit natuurlijk wel wat meer
aan vast en oak daarover hopen we u in
de volgende uitgave meer te vertellen.
Alle gevers hartelijk dank.

Piet Bruijn, Wormerveer kalender 2003;
brochure Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente, knipsels o.a. over Wormerveerse sjouwers, briefbestellers; I. Alberts
(Zaandijk), Zaanse kalender 2004, kaart
(replica) in lijst 'Zaanstroom', Pieter Bon,
1819; Tom Tulleken, cacaobusje van
Wessanen, boek 'Kunst zonder rugwind:
Zaanse schilderkunst 600-1950'; Paul
Hoogerwerf (t), prent Lense Elzinga
'Gezicht op Krommenie' (1977) , boek
'Zomaar een schapekop' door P. Hoogerwerf; prent Wormerveer gezien vanaf de
Poelsluis (bruikleen), prent i.v.m. 50-jarig
bestaan GVB Wormerveer, raadsverslagen
van de gemeente Wormerveer over 1911,
videoband De Zaanstreek 1927; Mart
Boere, luchtfoto Zaanbocht ca. 1963 met
QSC-complex; mevr. Krancher, diverse
foto's omgeving oude ziekenhuis; Rene
Bont, drie schoolfoto's (2 van School C uit
1919); familie Ten Broek, kwitantiemapje
en vier spaarkaartjes, administratie buurtvereniging Marktstraat (diverse jaren tussen 1927 en 1953); mevr. A. de Jong, De
Zaanstreek in oude prenten (4 prenten),
diverse knipsels en foto; familie R. Onrust,
wijnglas Zalennood commissie 1977-1983;

familie Van der Ven, personeelsfoto Jan
Dekker (ingelijst); G. Koeman, drie mappen met foto's gemaakt i.v.m. Wormerveer
500 jaar over mensen van Krommenieerpad en het Rooie Dorp; Theo Graas, hoeken: A. van Braam 'De kaashandel en de
kaasmarkt van Wormerveer in de 16-19e
eeuw', 'Notulen spreken' uitg. Hervormde
Gemeente Wormerveer, 'Het berichten·
verkeer in en om Wormerveer, en diverse
recente foto's; Gerard Graas, promotieplaat Koninklijke Fabrieken Boon Wormerveer (Franse editie); L. van Dijkboer
(Zaandijk), ansichtkaart Krommenieerpad-Zevenhuizen; mevr. R. van Westervoort, knipsels uit de jaren zeventig; Klaas
Renooy, videoband over oud Wormerveer,
exemplaar huisorgaan van het oude rusthuis, een foto , 4 delen 'Aan een Kronkel in
de Zaan' door Piet Bruijn; D. Bloemraad,
boek 'De Zaanstreek' door D. Vis, boek
'Den derden dach' door M.A. Verkade; G.
Ris, Dienstregeling Alkmaar Packet 1940;
A. Beukman, Handleiding voor brandweer (1955), foto personeel Jan Dekker;
G. Teiwes, overzicht begrafenissen van ca.
1695 tot 1803; Ab Kuyper, briefkaart bakkerij Witkamp, boeken 'De overstrooming
in de Zaanlanden in het jaar 1825', 'Omtrent de Zaan', 'De Zaanstreek voorheen
en thans', 'Zaanlandsch Jaarboek over het
jaar 1932', 'De Zaanstreek, ik groei uit
mijn wieken', 'Oud-Zaansch molenleven';
mevr. G. Emmer - de Boer, handdoek en
washandje van WZ, zakdoek en schort
met opdruk GVB Wormerveer t.g.v. 60jarig bestaan.

omroeper Paul Andrea

Fina Woud-Mastrandrea en Diet List-Hildering
lezen uit eigen werk

hvw jaardag
Op 10 januari vond in De Bres de 1< editie
plaats van de HVW-jaardag en een vervolg
zit er zeker in gezien de grate belangstelling! Ruim 500 Wormerveerders en oudWormerveerders brachten een bezoek aan
De Bres waar een aantrekkelijk programma
was samengesteld. De stands van de diverse
werkgroepen werden druk bezocht; de Cor
Bruijn-lezing van Klaas Zwart ontving alom
lof; er was een geanimeerde handel in 2e
hands boeken en het optreden van Scric der
Zee oogstte veel bijval. Ook de fototentoonstelling van Theo Graas, de oude schoolfoto's van juf Bruinsma, de dia- en filmpresentaties over Wormerveer met onder andere
de Klinkenberg film over de "kliko's" en
de leessessies van Diet List - Hildering en
Fina Woud - Mastrandrea trokken veel belangstellenden. Antoon de Vries herleefde
in zijn rol van kruidenier en Cees Woud
demonstreerde zijn kunnen op het gebied
van steenhouwen. Tussen dat alles door
ruisten de dames van De Zaanse Kaper in
originele Zaanse rouwdracht. Ook op deze
middag werd ons 500' lid, de 12-jarige Sam
Klapper, in het zonnetje gezet. HVW secretaris Tom Tulleken sprak in zijn felicitatietoespraak de hoop uit dat meer jeugleden
spoedig zullen volgen. (Ons jongste lid is
inmiddels Jasper Hillebrand Beets geboren
op 8 februari 2004, aangemeld door zijn
vader Dirk tijdens de ledenvergadering van
25 februari!) Al met al een middag met een
gouden randje! De Commissie Jaardag kan
met voldoening terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement.

bebouwde omgeving
Onlangs werd door de Werkgroep Bebouwde Omgeving ingehaakt op de voorgenomen opknapbeurt van de Zaanbocht.
Er werd een goed doortimmerde en heldere notitie samengesteld en aangeboden
aan de belanghebbenden bij dit project:

HVW literatuurkraam met Carole Post van der
Linde en Rick Valkhof

de Woonmij, ondernemersvereniging
Wormerveer - Winkelplezier en de gemeente Zaanstad. Vanwege het unieke
karakter van de Zaanweg en vanuit de
doelstelling van de HVW om een bijdrage
te leveren aan het mogelijke behoud,
herstel en gepast gebruik van de historisch bepaalde ruimtelijke vormgeving en
het historisch erfgoed van Wormerveer
geeft de werkgroep Bebouwde Omgeving
nadrukkelijk aan betrokken te willen
worden bij de verdere planontwikkeling
en -uitvoering van dit gebied.
De bij de HVW aanwezige kennis kan
een belangrijke bijdrage en steun geven
aan de verdere ontwikkeling van de
Zaanbocht stelt de werkgroep onder meer
in bovengenoemde genoemde notitie
die voor belangstellenden op aanvraag
verkrijgbaar is. De werkgroep is verder
van mening dat het HVW initiatief om
de Noordersluis weer te onsluiten prima
aansluit bij de voorgenomen herinrichting
van de Zaanweg.

voorjaarsschoonmaak?
Heeft u trouw door de jaren heen alle
geboortekaartjes, rouw- en trouwkaarten
bewaard en wilde u ze nu net weggooien?
NIET DOEN! Denk bij uw "jaarlijkse"
voorjaarsschoonmaak of zolderopruiming
aan de HVW. Uw lmarten bevatten o.a.
voor de Werkgroep Genealogie een schat
aan informatie. Dat niet aileen, maar een
geboortekaartje of condoleancekaart van
laten we zeggen 50 jaar geleden ziet er
totaal anders uit dan die van nu. In dat
opzicht zijn het belangrijke tijdsdocumenten en het archiveren waard. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor alle
andere zaken - boeken, krantenknipsels,
foto's, voorwerpen - die betrekking hebben op Wormerveer. Dus als u wat heeft,
bel even Loes van Horssen op
075 - 6403373.

Klaas Zwart tijdens zijn lezing over de
familie Bruijn

vergadering
Zo'n 60 leden bezochten op 25 februari
onze voorjaarsvergadering. Voornaamste vergaderpunt was de goedkeuring
over het financiele verslag van 2003.
Kascommissieleden Zwart en Maarsen
constateerden dat de boekhouding prima
in orde was en complimenteerden penningmeester Ruud Pauw met zijn werk.
Alhoewel de vereniging met een batig
saldo afsloot maant de penningmeester
tot voorzichtigheid. De vereniging zal in
de nabije toekomst naar andere huisvesting moeten omkijken en daarvoor dient
geld beschikbaar te zijn.
Het ledental van de vereniging is nu 552
en het streven is om in 2004 het 600e lid
bij te schrijven.
Na de pauze hield Hans Kuyper een
lezing over de tot standkoming van zijn
boek Frans Mars: een Leven in de Zaansche molen. Kuyper liet aan de hand
van twee meegebrachte schilderijen, een
vroeg en een laat werk, de ontwikkeling
van Mars zien en constateerde dat de
kunstenaar vooral impressionistisch heeft
gewerkt.
De volgende ledenvergadering staat voor
oktober op de agenda.

huisvesting hvw
Zoals bekend moet de HVW aan het
eind van dit jaar het pand Marktstraat
108 weer verlaten. Er wordt dan ook nu
al naarstig gezocht naar een ander (tijdelijk?) onderkomen. Het is natuurlijk de
grate wens om op termijn over definitieve
huisvesting te kunnen beschikken. Om
dit streven handen en voeten te geven is
een commissie samengesteld die de mogelijkheden en onmogelijkheden van een
en ander gaat uitzoeken. De commissie
bestaat uit Sijbren de Witte (voormalig
directeur De Woonmij), Dirk de Hen
(voorzitter HVW), Jan Klomp (architect,

HVW lid),
D ick Zwart (voormalig voorzitter Wijkoverleg Wormerveer, HVW lid), Ge
Sombroek (specialist Zaanse houtbouw,
HVW lid) en Tom Tulleken (secretaris
HVW).
Waar de werkzaamheden van deze commissie uiteindelijk toe zullen leiden is
in dit stadium nog niet bekend. Wordt
vervolgd!

paspoort van hun zoon staat als geboorteplaats Wormerveer. Vandaar dus.

vergeten
Tijdens de Wormerveer 500 jaar tentoonstelling in De Bres afgelopen december
was een uitgebreide videoreportage te
zien. De maker, Hans Hoogerhuis, zijn
we in onze vorige nieuwsbrief helemaal
vergeten te noemen. Sorry Hans en nag
bedankt. De filmer heeft vooral heel veel
mensen tijdens de talrijke festiviteiten
vastgelegd en voor de toekomst is dit
ongetwijfeld een belangrijk historisch
document. Hans denkt er over om een
verkorte versie uit te brengen. Hoe of wat
horen we vast nog wei.

buitenlandse reacties
Oak uit verre buitenlanden ontvangen we
bericht. Onlangs kregen wij een e-mail
van de 83 jarige IGaas Spaander, geboren
op de Marktstraat, en nu woonachtig in
Australie. Hij heeft inmiddels wat boekjes
over Wormerveer naar ons gestuurd; zijn
kinderen kennen Wormerveer niet en zijn
kleinkinderen spreken of lezen geen nederlands en "deze boekjes komen waarschijnlijk in de prullebak terecht na mijn
overlijden". Indrukwekkend is zijn geheugen, hij stuurde ons een overzicht van
wie waar woonde op de Marktstraat in
de periode van 1925- 1940 en hij neemt
ons ook mee langs de Zaanweg tot aan de
kantoren van Wessanen en Laan.
Oud-Wormerveerder Jan Dierdorp uit
Alphen aan de Rijn stuurde ons een brief
over zijn ontmoeting met Corrie Aten,
dochter van Jan Aten, en ook al woonachtig in Australie. Tijdens hun gesprekken passeerden er natuurlijk allerlei
Wormerveerse zaken de revue. Beiden
bleken juffrouw Prins, lerares nederlands
aan de U.L.O. in de Goudastraat, gekend
te hebben. Corrie herinnerde zich dat juffrouw Prins voor haar oom Dick Laan de
boeken van Pinkeltje corrigeerde: "Om
haar een beetje te plagen had Dick Laan
het volgende bedacht. Hij liet de muis die
een hoodrol in alle boeken speelde niet
zeggen: 'Piep. Piep', zoals alle muizen
dat normaal doen, doch 'Snirp, Snirp'. U
raadt het al. Het omgekeerde van Prins,
Prins!!".
Op 7 september 2003 is Evert Ruben
Krikken VI geboren in Portland, USA.
De grootouders uit Zaandam hadden de
Wormerveer 500 vlag meegenomen en
hun aldaar wonende zoon gevraagd de
vlag uit te steken bij de geboorte. Waarom? Oma Krikken kon indertijd kiezen
of in Zaandam of in het kraamcentrum
in Wormerveer te bevallen. Wormerveer
werd het en het moet dus voor de samenvoeging in 1974 zijn geweest, want in het

vandaag is de geschiedenis
van morgen
(een bijdrage van Tom Tulleken)
Stroomstoring Het is zaterdagavond 13
maart en een gedeelte van Wormerveer
wordt getroffen door een stroomstoring.
Nu gebeurt dat wei meer de laatste tijd
(komt het inderdaad vaker voor dan
vroeger?) maar het bijzondere zat 'm
deze keer in het tijdstip: zaterdagavond
zes uur, een moment bij uitstek dat iedereen thuis is. Het begint te schemeren
en normaal gesproken zou je rond deze
tijd wat verlichting aandoen. Nu niet dus.
En dat niet aileen; ook de televisie, de
radio, de dvd-speler, de computer en de
elektrische klokjes op de magnetron en
de oven doen het niet meer. Koffie zetten
gaat natuurlijk ook niet meer en na een
half uur begint mijn vrouw zich zorgen te
maken over etenswaren in de diepvriezer.
Ook begin je nu te merken dat het wat
killer wordt in huis; de CV werkt immers
ook niet meer.
We zitten samen in het halfduister en
ondergaan het moment. Behalve dat we
verstoken zijn van elektriciteit lijkt het
ook vee! stiller; het is als op zondagochtend, er is nauwelijks verkeer en we
beginnen te mijmeren over voorbije tijden toen er nog geen sprake was van de
zegeningen van onze moderne tijd, geen
overlast van verkeer, van alom aanwezige
achtergrondmuziek, van de indringende
aanwezigheid van televisie en telefoon.
We constateren dat het eigenlijk heel
speciaal is en wei iets heeft .....
De duisternis valt steeds meer in. Gelukkig hebben we genoeg kaarsen en waxinelichtjes in huis en ook bij de overburen
zie je de sfeerverlichting branden. Ik kijk
door het raam naar buiten en zie hier
en daar groepjes buurtbewoners staan
praten. Wanneer ik probeer te bellen
constateer ik dat dat ook niet lukt. Even
later besluit ik de straat op te gaan om
te kijken tot hoever het stroomloze gebied reikt. Ik zie dat de winkels rand het
Marktplein wei stroom hebben. Voor het
overige is de straat danker, het is vreemd
rustig en vanuit de huizen schijnt zwak
het flakkerende kaarslicht. Voor zover
ik het kan beoordelen is een vrij groat
gebied van Wormerveer-noord verstoken
van elektriciteit. Zo moet het dus in de
2< wereldoorlog tijdens spertijd eruit heb-

ben gezien bedenk ik me; donkere vedaten straten en niemand op straat. Als om
dit laatste te logenstraffen steekt er op de
Lindenlaan vanaf de overkant een dorpsgenoot over.
Hij begint spontaan tegen me te praten
en rept van een zooitje bij de energieleverancier. Het is inmiddels zo danker geworden dat ik van hem slechts een vage
schim ontwaar. Na hem gedag gezegd te
hebben loop ik weer langs de donkere,
verlaten straat naar huis. Amper binnengekomen begint de televisie weer te spelen ten teken dat de stroomstoring is verholpen. We kunnen weer kijken naar het
wedstrijdschaatsen vanuit Seoul. En alsof
het zo moet wezen gaat ook de telefoon
weer over. Alles is weer "gewoon" ..... .
Eigenlijk wei jammer!

mijn favoriete toto
Zo mogelijk reserveren we in elke
nieuwsbriet ruimte voor een (bijzondere)
toto van een van onze leden welke we
voor ieder lid laten reproduceren op groat
tormaat.
Denkt u dat u oak een geschikte toto
hebt, laat het ons dan even weten.
Zo'n 12 jaar geleden werd Ron Couwenhoven, verslaggever van beroep, gevraagd
of hij wilde schrijven voor de Windbrief,
het blad van Vereniging de Zaansche Molen. Sinsdien is zijn belangstelling voor de
geschiedenis van het Zaanse molenleven
flink aangewakkerd, te meer toen hij merkte dat heel wat van zijn voorvaderen in het
molenbedrijf werkzaam waren geweest. In
die relatief korte tijd heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid gegevens vergaard,
uitmondend in vier boeken, een kwartaalschrift en een website, alles uiteraard over
molens. Als u zelf eens wilt kijken op zijn
website: www.duizendzaansemolens.nl en
via e-mail into@duizendzaansemolens.nl.
kunt u meer informatie opvragen.

Molen De Noordster was oorspronkelijk
een snuifmolen maar schakelde later over
op de productie van verfstoffen: "een capitale, hechte Verwmolen" volgens oude
stukken. De windbrief dateert van 1723.
Na een vreselijke stormbui met onweer in
augustus 1912 werd de molen zwaar beschadigd en in datzelfde jaar gesloopt. Een
gedeelte van de molenschuren is nog lange
tijd voor opslag en veestalling in gebruik
gebleven. De molen heeft gestaan aan de
Watering/Koksloot waar nu het Schakelplein is.

boek&
Waar gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw is de ondertitel van Zaanse
Geschiedenissen, het nieuwe boek van
Ron Couwenhoven. Dat er in vroeger
tijden, net als nu, menig onverkwikkelijk
voorval plaatsvond blijkt wei uit de vele
verhalen die Couwenhoven uit de
Zaanse archieven
heeft opgediept. Vee!
heeft te maken met
het molenbedrijf; een
persoons- en molenregister completeren
de smakelijke verhalenbundel. Enkele
onderwerpen stammen uit de geschiedenis van
Wormerveer zoals Zedenschandaal op
het Krommenieerpad en De wonderbaarlijke redding van Maarten Zwart.
Uitgeverij Stichting Archief Ron
Couwenhoveni Boekenmaker.nl, ISBN
9080665053, € 18,50.
Lenie Fritz- Tambach (1940) is opgegroeid in een ouderwets katholiek gezin
met 13 kinderen en over haar enerverende jeugdjaren in Zaandam verhaalt ze
kostelijk. Gekke Tampie is de titel, uitgeverij Van de Berg, ISBN 9055121878.
De prijs is € 7,95.
Opnieuw is er een fraai boekje verschenen met gedichten en foto 's gemaakt door
leerlingen van de drie basisscholen in
Wormerveer. Ook dit keer heeft vormgever Peter Louman er iets bijzonders van
gemaakt. Het boekje heet Wormerveer in
Woord & Beeld en is te koop voor
€ 5,- bij de Bibliotheek.
Schrijver Klaas Waal en schilder Ger
Zaagsma doorkruisten de Zaanstreek en
legden hun impressies vast in een groot
formaat boekwerk getiteld Luchtig in
Aquarel en uitgebracht bij APR te Amersfoort.
De winkelprijs is € 21,95 (N.B. Er is een
intekenprijs van € 16,95 tot aan verschijnen; meer info via 033 - 4567050) .
Piet Koopman he eft met Jazzkroniek van
de Zaanstreek 1925 - 2000 een unieke
prestatie geleverd. Het boek bevat honderden foto 's en documenteert de boeiende ontwikkeling van de jazz in onze
streek. Uitgegeven door Stichting Eliter
en Uitgeverij Noord - Holland, ISBN
9071123774, € 29,90.
Albert J. Boes uit Krommenie is een echte
opstapper. AI jarenlang maakt hij bijzondere en avontuurlijke vakantiereizen op
andermans schepen. Dichtbij huis maar
ook in verre vreemde wateren.
Varen met andermans boot is de titel.
Uitgegeven door Studio Auk en Trudy
Boom in Wormerveer, ISBN 9080479772,
€ 22,90.
Cor Bruijn staat behoorlijk in de belangstelling deze tijd. Binnenkort verschijnt

een nooit eerder gepubliceerd verslag van
een voetreis van hem in 1908 met leerlingen van zijn school in Hilversum waar hij
ooit les gaf. Ook de Zaanstreek doen de
lopers aan. Voetreis naar Sneek, uitgeverij
Donker, Rotterdam, ISBN 9061005582,
€ 15,90.
Een heel aardig boekje voor weinig geld
is Zaanse Wereldfietsroute uitgegeven in
het kader van de jaarlijkse manifestatie
Wereldreis door de Zaanstreek. Een tocht
van 40 kilometer - flink doortrappen dus
- die u langs verrassende plekjes voert uit
de veelzijdige Zaanse immigrantengeschiedenis. Voor € 3,50 bent u de eigenaar van
deze alternatieve fietstocht.
Van aalboer tot zwavelkramer; gids van
historische beroepen door Carl Denig is
een uitgave van Matrijs te Utrecht. In dit
naslagwerk zijn meer dan 2000 termen van
oude (verdwenen) beroepen opgenomen.
Bij de samenstelling is uitgegaan van de
registers van belastingplichtigen uit het
einde van de 18<eeuw en van het kadaster
van de eerste helft van de 19<eeuw. ISBN
9053452451, € 14.95.

De ANWB heeft een prachtige topografische atlas van Noord - Holland uitgegeven
op schaal1:25.000. ISBN 9018018430, €
29,95. HVW lid Douwe Boersma uit de
Koog gaf laatst nog een tip door: bij hoekhandel De Slegte ligt Grote Historische
Provincie Atlas van Noord-Holland 1849
- 1859 (Wolters-Noordhoff) in de ramsj
voor € 17,99. U zult zelf moeten proberen
of het er nog is : www.deslegte.nl.
(tenzij anders vermeld zijn aile boeken
in deze rubriek te koop bij boekhandels:
Gorter, Zaanweg I Bruna, Marktplein I
Schuurman, Stationsstraat; bij het ter perse
gaan van deze nieuwsbrief waren nag niet
aile boeken verschenen)

kortweg
De zomerexpositie in het Molenmuseum
staat geheel in het teken van de stripfiguur
Kick Wilstra , de wonder-midvoor uit de
jaren vijftig. De bedenker en tekenaar
van deze populaire strip, Henk Sprenger,
geboren in Oost-Knollendam, heeft zelf
origineel materiaal beschikbaar gesteld.
De expositie loopt van 22 mei tot en met
26 september 2004. Meer informatie:
www.zaansemolen.nl.
In het Zaans Museum is tot 29 augustus
de tentoonstelling De Fabriek ingericht
over Zaanse industrie in de 20<eeuw.
Werk in Uitvoering is een galerijtentoonstelling over werken, nu en in de toekomst, verbeeld door kunstenaars Joke
Konijn en Barbara Guldenaar.
In juni is weer van alles te bekijken in het
Wihelminapark. Op zaterdag 19 juni vee!
kunst tijdens de 11' Artistic Park en op zondag 20 juni de welbekende Camerabeurs.
Op zaterdag 29 mei is er op de Zaanse
Schans een kinderboekenmarkt: filmvoorstellingen, uitgevers, antiquaren met

oude kinderboeken, schrijvers lezen voor,
poppenkast, spelletjes, speurtocht, boottochtjes, vrijmarkt voor jeugdige kinderboekenverkopers en nog meer. Van 10.00
uur tot 17.00 uur. Meer informatie op
www.zaanstad.nl .
Wat betekent in de digitale wereld
dichtbij of veraf nog? Eigenlijk niets.
Maar dit is toch een leuke pleisterplaats vlakbij huis. Kijkt u maar eens op
www.wormerlander.nl een website vol
informatie over Wormer en allerhande
Zaanse onderwerpen. Ook over Wormerveer! En als u daar toch bent, klik eens bij
de oproepen.
Het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ)
beschikt over 115.000 afbeeldingen : foto 's,
prenten, !marten, affiches en dia's van de
Zaanstreek. Meer ·dan 20.000 van die afbeeldingen zijn nu beschreven en kunt u
zelf bekijken op het internet. Trek er maar
een dagje voor uit! In de toekomst zal het
zelfs mogelijk zijn het door u gewenste
plaatje (tegen betaling) te bestellen. Het
adres is: www.zaanstad.nl .

contributie
De contributie voor 2004 bedraagt
€ 13,50 (meer mag ook natuurlijk) .
Om kosten te besparen gebruiken
wij geen acceptgirokaarten; gelieve uw bijdrage dus zelf over te
maken. Ons rekeneningnummer is
394910885 ten name van de Historische Vereniging Wormerveer te
Wormerveer.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Ruud
Pauw (tel. 075-6873896).

colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 3
keer per jaar voor !eden en begunstigers
van de Historische Vereniging Wormerveer.
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