
in dank ontvangen
We vallen meteen maar met de deur in 
huis: mogelijkerwijs staat uw schenking 
niet vermeld in onderstaande opsomming. 
We zijn namelijk nog niet klaar met de 
registratie van alle stukken en de ruimte 
in deze nieuwsbrief is op dit moment te 
beperkt om de vele binnengekomen schen
kingen, 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 nog 
eventjes geduld graag.
Met name hebben we veel bijzondere za
ken gekregen van Piet Stelling, Dick Zwart 
en Fina Woud - Mastrandrea. In de vol
gende nieuwsbrief zullen we daarover wat 
uitgebreider berichten en ook wat meer

kolomruimte vrijmaken voor deze rubriek. 
Ook kregen we meermalen de vraag wat 
we doen met al uw spullen. Eigenlijk kan 
het antwoord kort en krachtig zijn: goed 
bewaren! Er zit natuurlijk wel wat meer 
aan vast en ook 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 Wormer- 
veerse 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 (+), prent Lense Elzinga 
‘Gezicht op Krommenie’ (1977), boek 
‘Zomaar een schapekop’ door P. Hooger
werf; 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; René 
Bont, drie schoolfoto’s (2 van School C uit 
1919); familie Ten Broek, kwitantiemapje 
en vier spaarkaartjes, administratie buurt
vereniging Marktstraat (diverse jaren tus
sen 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 map
pen met foto’s gemaakt i.v.m. Wormerveer 
500 jaar over mensen van Krommenieër- 
pad en het Rooie Dorp; Theo Graas, boe
ken: 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, promotie- 
plaat Koninklijke Fabrieken Boon Wor
merveer (Franse editie); L. van Dijkboer 
(Zaandijk), ansichtkaart Krommenieër- 
pad-Zevenhuizen; mevr. R. van Wester- 
voort, knipsels uit de jaren zeventig; Klaas 
Renooy, videoband over oud Wormerveer, 
exemplaar huisorgaan van het oude rust
huis, 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 brand
weer (1955), foto personeel Jan Dekker;
G. Teiwes, overzicht begrafenissen van ca. 
1695 tot 1803; Ab Kuyper, briefkaart bak
kerij Witkamp, boeken ‘De overstrooming 
in de Zaanlanden in het jaar 1825’, ‘Om
trent 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. 60- 
jarig bestaan.


