
in dank ontvangen
Onze collectie groeit; er is de laatste tijd 
bijzonder veel ingebracht en wij danken 
iedereen van harte. Voor onze leden is het 
wellicht interessant om te lezen wat er 
telkens is binnen gekomen en we hopen 
daarnaast dat onderstaande opsomming 
een stimulerend effect zal hebben. 
Bovendien weten de gevers dat hun 
waardevolle zaken in goede orde zijn 
aangekomen. Toch kan het gebeuren dat 
uw gift niet genoemd is. De reden is dat 
we deze nieuwsbrief enkele weken voor 
publicatie redactioneel sluiten. U kunt 
erop rekenen dat in de volgende uitgave 
uw bijdrage wel staat vermeld. Wegens 
beperkte ruimte volstaan we meestal 
met een algemene en korte omschrijving. 
Als u daar prijs op stelt dan kunt u uw 
schenking natuurlijk ook zonder naams
vermelding in deze nieuwsbrief laten 
plaatsen.

Mevr. H. Woudt, plakboek molens; Piet 
ten Broek, grammofoonplaatje Brand
weerlied, knipsels; mevr. T. de Boer 
(Krommenie), kerstkaart GVB 1980;
N. van Krochten, boek geschiedenis pa
rochie Wormerveer; Dick Zwart, boek 
Weeshuis Wandelweg, knipsels Wormer- 
veerse stoomspuit, boek 100 jaar Wor- 
merveerse brandspuit, diverse foto’s;
Cor Bakker (Duitsland), brief en foto’s 
cacaofabriek Boon, enkele krantenknip

sels uit 1953, examenopgaven Mulo 
(Goudastraat) 1947, rekenmachine ge
bruikt op kantoor Pette (jaren dertig) ; 
Mart Boere, diverse QSC (jubileum) 
uitgaven, boek Nederland in rijp (met 
foto’s van Wormerveer); mevr. G. Emmer 
- de Boer, snijplankjes bakkerij Post
mus; Theo Graas, diverse foto’s; mevr.
E. Krancher- Hehl, foto’s en knipsels 
speeltuinvereniging Kerkstraat; R. Kox 
(Alkmaar), certificaat Wormerveerse 
stoomspuit, bierglas brandweer, prent 
pand Kox 1983, afbeelding (in lijst) win
kel G. Kox & Zoon, reclame vloeiblad 
G. Kox & Zoon, Zaans kwartetspel; Piet 
Aafjes (Wormer), krantenartikelen uit de 
jaren 50 en 60 (veel QSC en Wessanen), 
exemplaar De Zaanstreek (nieuws- en 
advertentieblad) van 29 augustus 1915, 
feestkrant Wormerveer 450 jaar;
E. Beuder, lepeltje Wormerveer 450 jaar; 
J. Ammeraal, 5 wandbordjes met diverse 
Wormerveerse afbeeldingen; Tiny Batstra, 
foto Krommenieërweg;
Bibliotheek Wormerveer, diverse boekjes 
gemaakt door basisschoolleerlingen t.g.v. 
de kinderboekenweek 1989, 1990 en 
1991; P.B.J. Ferf (Bergen), diverse foto’s 
brand bij Boon 1933, krantenartikelen 
(kopie); mevr. Dekker - Praag, groot for
maat personeelsfoto (154 man)
Gebr. Laan; C. Brinkman (Krommenie), 
bouwtekening ’t Hof Saenden; 
mevr. Volger (Wormer), cactusalbum 
Pette; Marijke Pette (Diemen), diverse 
jaarverslagen, personeelsbladen, recla
meplaten, metalen gietvormen, alles van

Boon chocoladefabriek; 
dhr. Middeljans (Krommenie), (repro) 
tekening ‘de mars van Krommenie naar 
Wormerveer’; P. Tock (Wormer), groot 
formaat personeelsfoto Jan Dekker;
J. Constant, archief van E. Constant Sr. 
(zie ook verder in deze nieuwsbrief).


