
in dank ontvangen
Voorlopig maken we gebruik van de bibli
otheek om de vele schenkingen te bewa
ren. Er is bijzonder veel binnengekomen 
de laatste tijd en een aparte ruimte werd 
ook wel nodig. Namens de HVW danken 
wij alle gevers. De werkgroep Archief is 
op het ogenblik druk bezig om de schen
kingen uitvoerig te beschrijven. Hieronder 
volgt een opsomming van wat tot 1 mei 
is ontvangen; de ruimte in deze nieuws
brief is beperkt dus hier en daar volstaan 
we met een summiere vermelding. Wilt u 
iets schenken of in bruikleen gevenneem  
dan contact op met onze archivaris Loes 
van Horssen of via ons secretariaat. Ook 
bij Dick Zwart (van de stomerij aan de 
Marktstraat) kunt u wat u maar kwijt wilt 
aanbrengen. Voor degene die zich mis
schien afvraagt wat er gebeurt met al die 
spullen als de HVW ophoudt te bestaan 
(voorlopig gaan we nog 100 jaar door!):

Van mevr. Theeuwis vier vellen met foto
negatieven van Wormerveerse plekjes; dhr. 
K. Gorter, liederenbundel Wormerveerse 
Brandweer; mevr. Siekerman, Aman
delbloesem, wandtegeltje Wormerveer; 
Dick Zwart, emaille naambordje Mij. 
“Zaanland”, wandtegeltje 60 jaar brand
weer, obligatiebewijs Zaanse Operette 
Vereniging, originele! proclamatie Ned 
Benedictweg van de burgemeester van City 
of Torrance, California, USA; Piet Bruijn, 
diverse boeken, vogelvluchtkaart Zaan
streek, kalender MBTZ; Tom Tulleken, 
boekje Ammeraal; Jan Dierdorp (Alphen 
a/d Rijn), rantsoenkaart 1920-1921, foto 
militair Dierdorp uit 1939, ex libris P. Bak
ker uit Zaandijk met afbeelding molen 
Het Herderskind, rijstzakje van “De Hol- 
landia”, diverse boekwerkjes; dhr. Wezel, 
diverse boeken, folders en foto’s (o.a. 
machinefabriek Klinkenberg / uitbreiding 
afd. 4 en 5 van “De Vrede” te West-Knol- 
lendam / familiefoto’s /  buurtgenoten); 
René Kemna, ingelijste kaart Wormerveer 
uitgegeven door Suringar, Leeuwarden 
in 1867; Piet Stelling, boekje Zeehelden
buurt /  boekjes en folders Gebr. Klinken
berg en nog een tiental andere boeken 
en brochures; A.J. Kuyper, 4 boeken o.a. 
Wormerveerse Middenstands Vereniging 
1917-1927 en Wessanen’s Koninklijke 
fabrieken 1765-1940; Cornelis Bakker,

Plüderhausen (Duitsland) diverse foto’s 
en krantenknipsels; van de Molukse ker
kelijke organisatie een boekje ontvangen 
“GIM-Wormerveer 40 jaar (1962-2002); 
Historisch Genootschap Crommenie, 
diverse documenten spuitfeesten G.V.B. 
uit de jaren dertig en foto’s van branden; 
TRIAS College, Wormerveer, 154 klas
senfoto’s van o.a. de U.L.O. school aan de 
Goudastraat vanaf 1904, absentielijsten 
vanaf 1924 etc. De uitgebreide collectie 
wordt nog nader geïnventariseerd. Zeer 
bijzonder was de gift van Siem Slot uit 
Zaandam van 9 films (met viewer) over 
het Noordeinde en Gebr. Klinkenberg.


