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Nieuwsbrief Historische Vereniging Wormerveer

van de voorzitter
( een bijdrage van Tom Tulle ken)
We kunnen met z' n allen terugblikken
op een bijzonder geslaagde viering van
het tienjarig bestaan van onze vereniging. Elders in deze Nieuwsbrief kunt
u een verslag daarvan lezen. Bij een
jubileum hoort echter ook beschouwen.
Zo wordt er vanuit het bestuur nagedacht over het reilen en zeilen van de
vereniging en met name over de manier
waarop de vereniging zich presenteert.
Maar ook aan zaken als de manier
waarop invulling gegeven wordt aan
presentatie en de procesgang van een
aantal onderdelen . Is er bijvoorbeeld
niet sprake van een mate van overaanbod? Organiseren we bijvoorbeeld
niet te veel tentoonstellingen? Ik weet
het: de HVW heeft het imago opgebouwd van een zeer actieve vereniging
en we steken op dat gebied bijzonder
gunstig af tegen veel van onze zusterverenigingen in de Zaanstreek. En
tentoonstellingen horen nu eenmaal

wei of geen HVW Jaardag
in 2013?
Op het Groot Werkgroepoverleg van
31 oktober jl. kwam o.a. de Jaardag ter
sprake. Omdat er.al een paar jaar achtereen sprake is van een teruggang van
de publieke belangstelling was er enige
discussie over of het nog wel zinvol is
een dergelijke dag te organiseren. Tom
Tulleken stelde voor om de dag niet
meer in januari maar op een ander moment te houden. Dick Zwart noemde de
Vrijwillige Brand weer Wormerveer als
mogelijk expositieonderdeel. Ook op de
Najaarsledenvergadering op 7 november jl. stond de Jaardag op de agenda.
Besloten is toen om deze in ieder geval
in 2013 niet in januari maar, onder
voorbehoud, later in het jaar te houden.

kerstpuzzel
Vorig jaar heeft u door tijdgebrek de
kerstpuzzel helaas moeten missen. Dit
jaar vindt u het kruiswoordraadsel weer
als bijlage. U kunt de ingevulde puzzel
in de postbus op Zaanweg 58a ingooien,
inleveren bij Piet Bakker, Zaanweg
124c of per post sturen naar HVW,
Zaanweg 58a, 1521 DM Wormerveer.
Veel succes!
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bij het karakter van een vereniging als
de onze. Wanneer we echter tegelijk
constateren dat er sprake is van een terugloop van de publieke belangstelling
en anderszins het ook veel moeite kost
om een tentoonstelling overeind te zetten, moeten we ons misschien afvragen
of we op dit gebied geen gas moeten
terugnemen. Daarnaast loopt ook het
inrichten, bemensen en opruimen van
de braderiekraam met name de laatste
tijd wat moeizaam en verdient aandacht
of misschien aanpassing. Zomaar twee
onderdelen uit het rijke activiteitenpakket van de HVW.
Andere in het oog springende activiteiten van de HVW zoals bijvoorbeeld de
lichtjesavond en de 'productie' van ons
blad Wormerveer Weleer verlopen over
het algemeen probleemloos en dat is
goed om ook even te vermelden . Toch:
het is goed om bij de mijlpaal van het
tienjarig bestaan even een moment stil
te staan bij het functioneren van onze
prachtige vereniging.

website steeds meer bezocht
De publiciteit rond de maquette, het
tienjarig bestaan en de Sinterklaastentoonstelling heeft geleid tot een forse
toename van het aantal bezoekers van de
HVW website. Vanuit alle uithoeken van
de aardbol (tot aan Peru, Taiwan en ZuidAfrika) weet men de site te vinden.
Neem zelf ook eens een kijkje op
www.hvwormerveer.nl

werkgroepoverleg
De toch wei teleurstellende opkomsten
van de laatste twee bijeenkomsten Groot
Werkgroepoverleg heeft op 31 oktober jl.
geleid tot de conclusie dat bijeenkomsten
in een vorm als deze niet zinvol zijn.
Besloten is om eens per jaar een overleg
te houden waarvoor alle werkgroepleden zullen worden uitgenodigd. Na een
formeel programma (gespreksronde,
overleg) zal een informeel deel volgen
met een hapje en drankje. Daarnaast zal
twee maal per jaar een woordvoerdersoverleg worden gehouden. Coordinatoren
van de verschillende werkgroepen zullen
bier van gedachten kunnen wisselen over
de gang van zaken binnen hun werkgroepen en over verenigingszaken in het
algemeen.

Zal de markante en beeldbepalende r.k.
kerk aan de Marktstraat het honderdjarig
bestaan in 2015 als gebedshuis nog
gaan vieren? Teruggang van het aantal
parochianen en herindeling van de
parochies in Zaanstreek Noord doen het
ergste vermoeden. (joto: Tom Tulleken)

postbus Zaanweg 58a
U heeft het kunnen lezen in de vorige
Nieuwsbrief: de HVW heeft niet meer
als postadres Postbus 303 . Het nieu we
postadres is Zaanweg 58a, 1521 DM,
Wormerveer. Woont u in of vlakbij
Wormerveer dan kunt u uw post voor
de HVW natuurlijk ook zelf ingooien
in de aan de poort bevestigde postbus.
Daarnaast blijft ook het vertrouwde
inleveradres op Zaanweg 124c
(Rokersspeciaalzaak Piet Bakker)
van kracht.

Sinterklaas is jarig
en daarom ...
Een grandioos succes , anders kunnen
we de recente Sinterklaastentoonstelling
niet noemen. Bijna 1200 schoolkinderen uit de hele Zaanstreek kwamen
kijken , doen en genieten van alles wat
er in de Vermaning was neergezet en
opgehangen , speciaal voor hen. Enthousiast liepen zij als Zwarte Piet over de
daknok of gooiden zij pakjes door de
schoorsteen . Verlekkerd versierden zij
hun speculaas of prikten zij geblinddoekt de staart van het paard van Sinterklaas op de verkeerde plaats. Dan weer
ademloos of luidruchtig leefden zij mee
met het avontuur van Jan Klaassen en
de gestolen pakjes uit de pakjeskamer.
Kortom, het was voor hen een geweldig
feest. Ook voor de kinderen van clienten van de voedselbank was het een
prachtig feest. Zij brachten een bezoek
in het weekend van 24 en 25 november en dankzij enkele royale subsidies
konden zij uit handen van Sinterklaas
fijne cadeautjes mee naar huis nemen.
Natuurlijk gingen zij ook op de foto met
de goedheiligman die was vergezeld
van twee Zwarte Pieten . Jammer genoeg
was in de middaguren de belangstelling
van ' het gewone publiek' teleurstellend,
reden waarom de organisatie halverwege de looptijd van de tentoonstelling
het besluit nam om 's middags de deur
te sluiten. Jammer voor de enkeling
die voor een dichte deur stond en zeker
jammer voor al degenen die wegbleven.
Gezien de rijke inrichting van de tentoonstelling een gemiste kans.

vandaag is de
geschiedenis van morgen
een bijdrage van Tom Tulleken
Terugblikken is inherent aan het functioneren van een historische vereniging.
Er wordt gewroet in en gesnuffeld aan
oude archiefstukken , oude foto's en
prenten worden verlekkerd bekeken en
herinneringen van oude plaatsgenoten
worden beluisterd en vastgelegd. En
dat van uit de gedachte om huidige en
toekomstige generaties de plaatselijke
geschiedenis te kunnen overleveren . In
ons geval is dat natuurlijk de geschiedenis, of zo u wilt, het verhaal van
Wormerveer en Westknollendam , een
verhaal dat van a tot z gemaakt is door
vele generaties bewoners. Een verhaal
dat ook absoluut de moeite waard is om
verteld te (blijven) worden, of dat nu
is door middel van een tentoonstelling,
een publicatie in Wormerveer Weleer
of een lezing . Nu wordt een generatie
in het algemeen gesteld op 35 jaar. Als
we dit volgen en we stellen de begindatum van Wormerveer vast op plm.
1350 (er is dan voor het eerst sprake van
het Saender- of Wormer-veer) betekent
dit dat wij nu deel uitmaken van de

De poppenkastvoorstelling vie! bij de kleintjes bijzonder in de smaak.
(foto: Joost Kuipers)
19e generatie Wormerveerders . Aldie
generaties hebben korte of lange tijd een
grote of kleine bijdrage geleverd aan de
geschiedenis van ons dorp. En waar die
bijdrage uit bestaan heeft is van minder be lang, want hoe dan ook werkten
zij mee aan de -cyclus van groei, bloei,
stilstand en achteruitgang en opnieuw
groei van Wormerveer. Aan al die zaken
moest ik denken bij de viering van ons
tienjarig bestaan . Ik bedacht toen ook
dat er nooit, grote catastrofes daargelaten, een eind zal komen aan die stroom
generaties , vanwaar uit opnieuw verhalen zullen worden overgeleverd die de
moeite van het vastleggen waard zijn.
Dat is een geruststellende gedachte.
Want een plaatselijke historische vereniging vindt haar bestaansrecht in de
overlevering van de verhalen van elkaar
opvolgende generaties. Daarnaast is
natuurlijk het vastleggen van alles wat
vandaag gebeurt net zo belangrijk als
het zoeken naar feiten in oude archieven. Immers: vandaag is de geschiedenis van morgen.

afscheid twee bestuursleden
Tijdens de laatstgehouden Algemene
Ledenvergadering traden twee bestuursleden , Rimke Klitsie en Hero
Wijker, af, beiden om gezondheidsredenen. Omdat ze op eigen verzoek niet
aanwezig waren , zal op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid van hen
worden genomen. Hero Wijker maakte
sinds de oprichting van de HVW deel
uit van het bestuur, aanvankelijk als
penningmeester en later als contactpersoon voor de distributie . Rirnke
Klitsie kwam in 2007 in het bestuur en
vervulde de taak van secretaris. De vereniging is beiden veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

feestje vooraf
Aan de vooravond van de jubileurnreceptie werden familieleden , vrienden en
kennissen van de makers van de rnaqueue in de gelegenheid gesteld om deze
te komen bewonderen. Achterliggende
gedachte hierbij was om al diegenen die
op de hoogte waren van de monsterklus
en die hun partner, vader/moeder of opal
oma, vriend(in) of kennis ' zolang hadden
moeten missen' (10.000 uur is niet niks!),
als eersten uit te nodigen. Dat dit op prijs
werd gesteld blijkt wel uit de belangstelling. Ruim 100 aanwezigen konden na
het welkomstwoord van voorzitter en
mede-bouwer Tom Tulleken genieten
van de prachtige maquette waarbij uitvoerig en passioneel uitleg werd gegeven
door hun trotse gastheren en -dames. Dat
het hierna nog lang gezellig bleef in de
Vermaning behoeft geen betoog.

voortgang voorgenomen
restauratie Laangraf
In landelijke dagbladen is recent een
oproep geplaatst waarbij rechthebbenden
van het Laangraf op de Oude Begraafplaats verzocht worden zich te melden.
Ook via andere kanalen wordt gezocht
naar nazaten van in dit familiegraf
begraven 'Lanen' . Daarnaast is er door
enkele natuursteenbewerkers een begroting ingediend zodat er duidelijkheid is
over de kosten die een restauratie van dit
monumentale graf met zich mee zal brengen. Een volgende, binnenkort te nemen,
stap is de oprichting van een stichting
die de fondsenwerving zal initieren en
vervolgens de daadwerkelijke restauratie
zal gaan coordineren. Binnenkort zal een
brochure worden gepresenteerd waarin
het restauratieplan uiteen zal worden
gezet. Een en ander zal tijdens een openbare bijeenkomst plaatsvinden.

wie kent mevrouw Gerlach?
Onlangs ontving de HVW enkele foto's
waarop een mevrouw Gerlach staat
afgebeeld. Volgens de meegeleverde informatie zou zij enkele jaren les hebben
gegeven op een Wormerveerse school.
Wie kan ons meer vertellen over haar?
Met name willen we graag weten op
welke school dit was en in welke
periode. Dick Zwart ontvangt graag
uw reacties op 075- 6282468 of
via boordenman@planet.nl
Een andere oproep betreft de beer Roy
Wong Lun Hin die in Suriname woont.
In 1951 zat hij op de MULO aan de
Goudastraat en hij wil graag in contact
komen met klasgenoten uit dat jaar. Zijn
postadres is Postbus 13127, Paramaribo,
e-mail: rm wonglunhing2001 @yahoo.com.

terugblik receptie 10 jaar HVW
Op zaterdag 3 november werd in een
bomvolle Vermaning bet feit gevierd dat
de HVW tien jaar bestaat. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich veel HVW
leden, bestuurs1eden van Zaanse erfgoedverenigingen en fondsen terwijl bet
gemeentebestuur van Zaanstad vertegenwoordigd was door de wethouders Robert
Linnekamp en Dennis Straat. Voorzitter
Tom Tulleken stond in zijn welkomstwoord stil bij hetgeen de HVW in de afgelopen tien jaar heeft bereikt en noemde
daarbij vooral de belangrijke rol die de

Voorzitter Tom Tulleken overhandigt het
eerste exemplaar van het jubileumblad
aan Rob van Vuure. (joto: Joost Kuipers)

Het was dringen rond de maquette
tijdens de jubileumreceptie.
(joto: Joost Kuipers)

vele vrijwilligers hierbij hebben gespeeld.
Hij introduceerde vervolgens de eregast,
Rob van Vuure, die was uitgenodigd bet
eerste exemplaar van bet jubileumnummer Wormerveer We leer in ontvangst te
nemen. In een geanimeerd betoog haalde
Van Vuure, als weekbladenexpert ook wel
bekend als de bladendokter, herinneringen op uit zijn Westknollendamse jeugd,
waarna hij de loftrompet stak over Wormerveer Weleer. Hiema kwam bet tweede
hoogtepunt van de middag: de onthulling
van de maquette Wormerveer Ao 1750.
Voorafgaand hieraan stelde Tom Tulleken vast dat dit een project geweest is
van bloed, zweet en tranen. Bijna 10.000
mensuren arbeid zijn er in gestoken door
een team dat, 'geheel niet gehinderd door

enige ervaring', met veel enthousiasme en
energie een toppresentatie geleverd heeft.
Na de onthulling was bet letterlijk dringen
rond de vijf meter lange maquette waarbij
de trotse makers ervan fungeerden als bewakers van bet tere spul. Daarna bleef bet
nog lang druk in de Vermaning en onder
bet genot van een hapje en drankje werden vele banden aangehaald of vernieuwd.
In de week na de receptie maakten ruim
700 ge"interesseerden van de gelegenheid gebruik om de maquette te komen
bekijken. Getuige de talloze enthousiaste
reacties in bet gastenboek was er bijzonder veel waardering voor bet schaalmodel.
Opvallend daarbij waren de vele oproepen
en verzoeken om de maquette permanent
ten toon te stellen.

De trotse bouwploeg poseert achter hun werkstuk. V.l.n.r. Jan Brusche, Jan Harrevelt, ]annie Komen, Willemien Gorter,
Mary Petra, Nora van Poelgeest, Tom Tulleken, Wim Schraal.

wijziging verenigingsstatuten
Op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zal als agendapunt worden
opgevoerd de wijziging van een tweetal
artikelen uit de verenigingsstatuten. De
geldende statuten zijn op de HVW website geplaatst. De artikelen waarvoor een
wijziging wordt voorgesteld zijn:

Platform Zaanse
Geschiedschrijving

ArtikellO, punt 4:
(de pun ten 1 t/m 3 zijn volledigheidshalve hier ook weergegeven)

Onder grote belangstelling werd op 8
november jl. het tweedelig boekwerk 'Geschiedenis van de Zaanstreek' gepresenteerd. Aan het project, dat tot stand kwam
onder auspicien van de Stichting Platform
Zaanse Geschiedschrijving, werkten 24
historici mee, terwijl via een Raad van
Advies ook de regionale erfgoedverenigingen zeer nauw betrokken waren bij
de totstandkorning ervan. Op de laatste
vergadering van de Raad van Advies werd
de wens uitgesproken om de Stichting
te laten voorbestaan, al was het aileen
maar vanwege het regelmatige contact
tussen de vele erfgoedverenigingen in de
Zaanstreek. Staande de vergadering werd
een werkgroep geformeerd bestaande uit
Piet Oudega (Zaans Erfgoed), Ron Sman
(o.a. Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving), Martin Schaap (Zaansche
Molen) en Tom Tulleken (HVW). Later is
aan die werkgroep Hans Luiten, historicus
en voormalig wethouder van Zaanstad,
toegevoegd. De bedoeling is dat deze
groep een voorstel gaat doen ter bespreking op de eerstkomende bijeenkomst van
het Platform. Het is een goede zaak dat op
deze manier het regelmatige contact tussen allerlei partijen gewaarborgd is en dat
er mogelijk ook op verschillende gebieden
zal kunnen worden samengewerkt.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste
drie en ten hoogste negen personen,
die door de Algemene Ledenvergadering uit de !eden worden benoemd,
behoudens het bepaalde hierna in
het tweede lid.
2. De in het lid 1 omschreven benoemingen gelden voor een periode van
driejaar.
3. Aftredende bestuursleden kunnen
ten hoogste twee maal worden
herbenoemd.
4 . Indien er geen nieuwe !eden zijn,
kunnen aftredende bestuursleden
voor een derde maal benoemd worden voor een periode van vier jaar '.

Zoals bekend, is de contributie voor 2013
vastgesteld op € 17,50 per jaar. Hogere
kosten van drukwerk en porti rechtvaardigen deze geringe verhoging. In tegenstelling tot de eerdere aankondiging om leden
de mogelijkheid te bieden hun lidmaatschapsgeld voortaan per automatische
incasso te voldoen, blijft voor 2013 alles
nog bij het oude. De Rabobank komt met
ingang van het tweede kwartaal met een
nieuwe vorm van automatische incassering, reden waarom besloten is u rniddels
een betalingsverzoek uit te nodigen de
contributie te voldoen. U vindt dit verzoek
als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Artikel 18, punt 8:
'Zolang in een algemene ledenvergadering 10% van de !eden aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen,
mits met algemene stemmen aanvaard,
ook al heeft over het besluit geen oproeping plaatsgevonden '.
De wijziging die wordt voorgesteld is:

'Geldige besluiten kunnen worden
genomen na een meerderheid van
stemmen, ook al heeft over het besluit
geen oproeping plaatsgevonden'.
De motivatie van het bestuur is dat in de
praktijk een percentage van 10% van de
leden tijdens een Algemene Ledenvergadering niet gehaald wordt.

contributie 2013

De wijziging die wordt voorgesteld is:

een leuk idee voor
de feestdagen ...

4. Indien er geen nieuwe /eden zijn
kunnen aftredende bestuursleden
voor een derde maal worden
herbenoemd voor een periode
van drie jaar'.

U weet toch dat het mogelijk is om iemand
via een cadeaubon lid te maken van de
HVW? Het werkt heel eenvoudig. U koopt
een HVW cadeaubon voor € 17 ,50, vult
die thuis en schenkt hem aan iemand uit
uw kennissen- of vriendenkring. De ontvanger is dan lid voor een jaar en ontvangt
aan het eind van de periode van zijn/haar

Motivatie: door deze wijziging is er nu
duidelijkheid. Er gaat sprake zijn van
drie maal de mogelijkheid van herbenoeming met steeds een gelijke periode
van drie jaar. Ook is de onduidelijkheid
tussen de benamingen 'herbenoemd' in
lid 2 en 'benoemd' in lid 3 weggenomen. Indien het voorstel wordt gevolgd,
kunnen bestuursleden maximaal 12 jaar
in functie blijven.

colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt
drie keer per jaar (april, augustus en
december) voor leden en begunstigers van de Historische Vereniging
Wormerveer.
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bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
archivaris
algemeen

Tom Tulleken
Aly Heijltjes
Roel Larooij
Loes van Horssen
Joost Kuipers

werkg roepcoordi natie
Tom Tulleken,
tel. 075-6227737 I 06-21163910
e.mail: voorzitter@hvwormerveer.nl

kantoor
Zaanweg 4 (achterom)
Open op maandag- en vrijdagmiddag
van 13.30- 16.00 uur

contributie 2012
€ 17,50 (of€ 25,- vooreen
gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek 394910885
KVK Amsterdam 34180336
gratis lidmaatschap van de penningmeester
een verzoek of hij het lidmaatschap wil
voortzetten. Uiteraard doet hij/zij dit dan
voor eigen rekening. Wilt u meer informatie, of wilt u iemand verrassen met een jaar
lidmaatschap, neem dan contact op met Aly
Heijltjes (075- 6351964) of Tom Tulleken
(075- 6227737).

CADEAU LIDMAATSCHAP

Schenkingen (2011 vervolg)
dhr. Willem Jongejans, 11 foto's: straatfeest Marktstraat
1918, zwembad Zaandijk, 5 foto's kleuterschool
Marktstraat, foto 5< klas 1932, 3 klassefoto's school D
Marktstraat;
dhr. G. Boon, 76 ansichtkaarten: 39x Spaander, 6x Gorter,
3x Ons Boekhuis en Duif, 2x Ons Boekhuis en 1x Dekker
en 2x onbekende uitgaven;
mevr. G. Emmer-deBoer, beker uitgegeven t.g.v. 100 jaar
Stoomspuit Wormerveer 1901-2001;
mevr. G. Franx, '1 0 eeuwen Zaanstreek en Zaankanters',
ingebonden compleet met register;
dhr. N. van Krochten, ex. 'Open Deur', div. archiefstukken
voormalig Wijkoverleg Wormerveer, 3 foto's Wijkoverleg:
aanleg drainage Noorderstraat, brug Noordsterpark,
hondenpoep Essenstraat;
dhr. A. Rollenberg, 3 boeken: 'De Tweede Wereldoorlog'
(voor tentoonstelling), 'Fortuna, 100 jaar voetbal
in Wormerveer', 'Verzet aan de Zaan', verklarend
handwoordenboek der N ederlandsche Taal uit 193 1 met
opdracht aan J.J. Contelaar, aangeboden door de Onderlinge
Glasassurantie Wormerveer 1922-1932;
dhr. W. Swart (Wormer), boeken: 'Leesboek voor de
Christelijke School "De Gouden Dorpel"', dl. II, IV en
V (Christelijk onderwijs Zaanstreek), 3 foto's van de
Zaanbocht, 4 suikerzakjes van de gemeente Wormerveer
en 1 van Huis te Zaanen, gezinskaart Zwembad de
Crommenije, t.n.v. W. Swart, Kerkstraat 40, rekening
opticien Henk den Bremer, uitnodiging heropening Toby's
woninginrichting (8-11-1960), nota drogisterij Bunt,
Zaanweg-Kerkstraat, huurkaart woningbouwvereniging de
Arbeid, distributiebonnen, 10 enveloppen Jeugdcentrum
De Boerderij, Kamemelkspad 8, brief naar Soli Deo Gloria
Zaandijk, kwitanties Instituut Boot, Wandelweg, kwitantie
Stichting Chr. Bejaardencentrum, kwitantie D. Spaander,
Marktstraat 38;

Jan Bentvelzen, uit de nalatenschap van mevr. R.
Scheffener, div. informatie van en over de familie
Scheffener, bouwtekeningen woonhuis Weverstraat ( 1948),
Celebesstraat en Wattstraat (1935), afdruk tekening voor
het herstellen van de voorgevel van Zaanweg 69 (1925),
div. diploma's en toegekende prijzen van en aan F.W.
Scheffener, bakker aan de Zaanweg 69, posterkokers uit
dejaren '30, 'De Strijd' no. 163,30-4-1945,9 schoolfoto's
van en met Jo en Rie Scheffener en onderwijskrachten ULO
(1971);
Loes van Horssen (West-Knollendam), boeken: Serafina
Woud, 'Over engelen, heksen en heel veel dieren',
'Engelenwerk', Donald Niedekker, 'De hemelvaart', 'Hier
ben ik', Magda Berman, 'Zakelijke etiquette', Eduard
Visser, 'Zondagsliefde', Cor Bruijn, Omnibus met 'De
vogels van mijnheer Dupont' en 'Simon en Johannes', 'Gids
voor het Gemeentearchief Zaanstad';
Bob Sneevliet, uitnodiging receptie 150 jaar Gebr.
Gorter+ bedankkaart, programmajubileum Gebr. Gorter,
krantenknipsels Gebr. Gorter, beschrijving familie Gorter
en het bedrijf Gebr. Gorter; van N.N., 17 blz "Uit den
omtrek" uit De Zaanlander van september 1926 tim februari
1927;
mevr. D. Zwart (Chilliwack, Canada), boekje 'Het bestuur
der Wormerveersche Middenstands Vereeniging', info over
molens en Cafe Sman, 5 foto's van Molen De Witte Vlinder,
de Noordster, Zuideinde (v66r 1906), Bestuur der WMV
(1927), Melkinrichting CMC (1953);
dhr. F. Ackerman (Krommenie), 2 foto's: DeJonge Prins
(ca. jaren '60) en Molens aan de Zaanse Schans;
Klaas Spaander (Tasmanie), CD-rom: 'As it happened
"The camps", WW II, in memory of Anton Beemink, Dirk
Kleiman andAdriaan Spaander', krantenknipsel11-11-2011
over Remembrance Day, 'a few WW II memories';

