
in dank ontvangen
Nu we de beschikking hebben over eigen 
huisvesting is het archief overgebracht 
van de bibliotheek naar Marktstraat 108. 
Het zou kunnen dat uw schenking niet in 
het onderstaande overzicht voorkomt. Er 
is namelijk zoveel binnen gekomen dat 
onze archivaris, Loes van Horssen, even 
wat tijd nodig heeft om alles goed in te 
schrijven. In onze volgende nieuwsbrief 
zullen we de schenkingslijst completeren. 
In ieder geval hartelijk dank voor al uw 
giften die een belangrijke bijdrage zijn bij 
de opbouw van ons eigen HVW archief.

Mevr. G. Emmer - de Boer, diverse 
brandweerartikelen: erelid speldjes, in
structiekaarten, single clublied GVB en 
complete! brandweeruitrusting (jekker, 
waterbroek, pet, onderscheidingstekens); 
Til Hoogerwerf, ingelijste tekening hoek 
Dubbele Buurt/Celebesstraat (1942);
Theo Graas, diverse foto’s;
mevr. De Ridder (Krommenie), docu

mentatiemateriaal gymnastiekvereniging 
Hercules Hebe, Jan Ligthartschool, map 
met knipsels en foto’s grondaankoop en 
wateroverlast Krommenieërweg; Dick 
Zwart, diverse foto’s Wormerveer 500, 
condoleancebrief Gebr. Gorter 1955 bij 
overlijden D. Stam (directeur WAM);
Paul Hoogerwerf, boekje fusievoorstel 
QSC - WFC; Tom Tulleken, boek Zaan
streek Architectuur en Stedenbouw; Diet 
Hildering, Zondagsblad Zaanlander van 
21 december 1902 en van 13 december 
1903, gedenkschrift 10 jaar W.M.V., De 
Zaende 1946 nrs. 1 t/m 6; Heer Wijker, 3 
boekjes van prof. A. van Braam; Biblio- 
theekgroep Amandelbloesem, In memo- 
riam Herman Gorter; Henk van ‘t Loo, 
boekje pakhuis Archangel; Piet Stelling, 
liederenbundel G.V.B., twee adresboekjes 
Wormerveer (ongeveer 1970/71), tele
foongids 1943; N. van Krochten, ontwerp 
koopwoningen Krokusstraat 1996; His
torisch Genootschap Crommenie (via 
Cor Smit), diverse krantenknipsels Wor
merveer; mevr. Hille - Kalsbeek (via dhr. 
C. van Noord), oorlogskacheltje Verblifa; 
Klaas Roorda (via Ed Meijns), schilderij 
voorstellende groenteboer Nico de Jong 
geschilderd door Guurtje van Straaten 
- Woudt; Comité Reünie Oude Zee
heldenbuurt, twee videobanden Wormer
veer 1930-1960 (in bruikleen) en een ver- 
koopvoorraad van het boekje ‘Een greep 
uit het leven van de Zeeheldenbuurt’. De 
opbrengst is voor de HVW. Onze harte
lijke dank.


