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PURMEREND-WHEERMOLEN
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

‘t Noot is niet meer

Appartementen

De brand die in de nacht
van vrijdag 15 op zaterdag
16 mei veel bewoners uit
hun slaap rukte, bleek in
de Wheermolen te zijn, en
wel in ‘t Noot aan de J. P.
Grootstraat 1. Het pand
brandde volledig af, zodat
slopen niet meer hoeft wel puin ruimen uiteraard.
De oorzaak is tot op
heden onbekend.
Met de bouw van ‘t Noot werd begonnen in oktober 1976.
Het pand werd geopend op zaterdag 19 november 1977.
In het gebouw kwamen veel wijkbewoners samen voor
vergaderingen, speel- en dansmiddagen en -avonden,
kinderopvang, enzovoort, of ze zaten gewoon aan de bar,
om door de aanwezige vrijwilligers te worden voorzien van
een drankje. Het complex werd in 2011, na een laatste
bijeenkomst, afgesloten door de toenmalige beheerder
Geert Heijkens door de lichten uit, het alarm aan en de
deuren op slot te draaien.
‘t Noot werd vervangen door een nieuw pand vlakbij station
Overwhere, namelijk het Triton-gebouw. Na die tijd werd
gesproken over een zorghotel op de oude locatie, maar
door de financiële crisis en verontruste bewoners ging dat
niet door. Leden van de anti-kraak werden er gehuisvest om
op te passen.

Later werd eerst een paar
keer over een appartementen
complex gesproken. Diverse
vergaderingen met de bewoners werden over deze
nieuwbouwplannen gehouden.
Vooral over de hoogte en de
opzet van de bouwvoorzieningen mochten de bewoners hun
bezwaren en ideeën ventileren.
Ook de parkeermogelijkheden
Foto: RTV Purmerend
werden uitgebreid onder de
loep genomen, wat nu, bij de
nieuwbouw, resulteerde in
een ondergrondse garage. Al met al leidden ook de vele beloften van de investeerders, die niet altijd werden nagekomen, tot
allerlei vertragingen. Zodoende kwamen de betrokkenen pas in
een zeer laat stadium tot overeenstemming over een te bouwen
appartementencomplex. Het ging hierbij om vier etages aan de
J.P. Grootstraat en zes aan de Hannie Schaftstraat.

Plannen
Nu hoeft dus niet meer over de sloop worden gesteggeld. Het
is een zaak de puinhopen opruimen en de aanwezige asbest
verwijderen. Daarna is het een kwestie van de plannen nader
uitwerken, zodat de nieuwbouw - eindelijk - in het najaar zou
kunnen beginnen.
Of het slaan van de heipalen voor het nieuwe complex voor
schade aan de omringende woningen kan zorgen, is een punt
voor de gemeente; zij moet dit na bijna tien jaar na de sluiting
goed onder de aandacht brengen en houden.
l

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via:
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor klachten en vragen bel 0299-452452

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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Wie schrijft die blijft: Frans van Emmerik
De redactie zag onlangs een verrassend artikel in
de gedrukte media over Frans van Emmerik. Deze
fotograaf voorziet de wijkkrant geregeld van prenten
uit de Wheermolen-West en is vaak aanwezig bij
activiteiten van de Werkgroep 55-plus in Triton. We
hebben daarom direct contact met hem opgenomen
om meer over zijn intensieve ‘hobby’ te weten te
komen: het schrijven van boeken.

In eerste instantie verwees hij ons naar het krantenartikel,
in de ‘Zondagskrant’, maar ja, die moet je dan wel hebben
natuurlijk. Bovendien wilden we vooral meer weten over het
schrijven van boeken, en in dit geval meer specifiek over zijn
vierde productie. We mailden Frans en vroegen hem of hij ons
meer informatie wilde geven voor een artikel in de wijkkrant.
Dat deed hij, zodat we hieronder meer over de boeken van
deze gepassioneerde fotograaf/schrijver kunnen vermelden.

Pensioen
Frans is met het schrijven van boeken begonnen na zijn
pensioen. Wat meteen opvalt, is dat in zijn boeken vooral
zeer ‘oude’ jaartallen voorkomen. Om er een paar te noemen:
1540, 1867, 1900 en de jaren dertig van de vorige eeuw.
Zijn eerste boek, ‘Wij Viaanse jongens’, heeft hij in 2014
mogen overhandigen aan de ex-burgemeester van Vianen,
Wim Groeneweg. Twee jaar heeft hij hier aan gewerkt door
onderzoek in de oude archieven van het stadje. In 1867
overleden dertien leden van zijn familie in slechts vijf weken
tijd. In deze periode heerste er een cholera-epidemie, vooral
in de omgeving van Vianen. In dit boek wordt vooral veel over
de levenswandel van de familie aldaar vermeld, waar zeer
verrassende onthullingen werden gedaan en weergegeven.
Dit boek is nog leverbaar: ISBN 978-90-8759-436-7.

Werkloosheid
‘Hendrik in de werkverschaffing’ was zijn tweede boek, dat

hij in 2016 heeft mogen
overhandigen aan de
burgemeester van Utrecht,
Jan van Zanen. Het gaat
onder andere over de
werkloosheid in de jaren
dertig van de vorige eeuw.
Zijn grootvader was een
van de honderdduizenden
werklozen die met schep
en kruiwagen werden
tewerkgesteld op een van
de tientallen projecten
in Nederland. De
Amsterdammers onder ons
roepen nu waarschijnlijk
direct: het Amsterdamse
Bos, oftewel het Bosplan.
Ook de opkomst van de
NSB speelde in die tijd
een belangrijke rol. Het boek is overladen met boeiende
dialogen tussen voor- en tegenstanders van de NSB in
de groep van zijn grootvader. Die groep nam het in het
bijzonder op voor Levie Polak. De oudste dochter van zijn
opa heeft die verhalen doorverteld, zodat ze een realistisch
beeld geven van hoe mensen die periode hebben ervaren.
Aan de studenten Algemene Sociale Wetenschappen wordt
dit wetenschappelijke boek dan ook onder de aandacht
gebracht. Ook deze uitgave is nog te koop: ISBN 978-908759-436-7.

Thriller
Het derde boek, ‘De bisschop is de moordenaar’, is in
2018 overhandigd aan Andrea Perugini, ambassadeur
van Italië in Den Haag. Centraal in deze thriller staat de
Zoutoorlog van 1540 in Umbrië. Paus Paulus III had geld
nodig om de Sint-Pietersbasiliek te bouwen. Hij verplichtte
Italiaanse steden om via Rome zout (met een hoge
belasting) te kopen. Perugia weigerde, de paus stuurde
zijn leger om dit alsnog voor elkaar te krijgen en de stad
verloor na enkele maanden. Veel gebouwen werden als
straf gesloopt en van de puinhopen werd de dwangburcht
Rocca Paolina gebouwd. De ambassadeur heeft mede
vanwege de aandacht voor de provincie Umbrië het boek als
promotiemateriaal doorgespeeld aan het Italiaanse verkeersen toeristenbureau. Binnenkort komt de tweede druk uit,
maar helaas is dit boekwerk op dit moment niet te koop.

Parodie
Frans’ vierde en tot nu toe laatste boek is ‘De ‘metro’ naar
De Overkant’. Het is een komische parodie op de aanleg van
de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Het verhaal speelt zich af
rond het jaar 1900. Omstreeks 1830 besluit koopman-koning
Willem I dat er een kanaal moet worden gegraven, dat de
stad Stamerdam splitst. In dit boek wordt een tunnel onder
een kanaal gegraven voor de aanleg van de elektrische tram.
Deze moet ‘De Groote Stad’ met ‘De Overkant’ verbinden.
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Aarde in overvloed
Alleen zijn de kosten zó
hoog, dat het dagelijks
bestuur besluit parkeergeld
te heffen voor het stallen van
paard en wagen, sjeesjes,
hondenkarren en zelfs de
scharensliep, rond 250
meter van de tramhaltes.
Toevallig ligt binnen het
gebied van een tramhalte
ook een lokaaltje, waar
ouden van dagen een keer
per week bijeenkomen voor
een gezellig samenzijn.
Velen van deze senioren
komen per paard en wagen
of sjees, zodat ook zij nu
parkeergeld moeten betalen.
Dat dit commotie met zich
meebrengt, zal niemand
verbazen. Dit boek is gewoon leverbaar:
ISBN 978-94-638-8883-4.

Op de ochtend van 29 april kon ik nog vlug even deze foto
maken. Een ‘happer’ was waarschijnlijk bezig om de tuintjes
voor de bewoners van de nieuwbouw in de WheermolenWest op te hogen. Eén ding is zeker: de bewoners hoeven
voorlopig niet naar een tuincentrum om zakken aarde te
kopen, maar wel planten.
l

Zoals vermeld zijn de eerste twee uitgaven zijn bij elke
boekwinkel te koop of bij de uitgever, U2pi te Voorburg,
telefoon 070-3872770. Boek nummer 3 is aan zijn tweede
druk toe, dus momenteel niet verkrijgbaar. Het recentste
boek is leverbaar via uitgever Mijnbestseller.nl (Rotterdam). l

Jammer: wel op facebook, niet in wijkkrant
Geregeld wordt de redactie gewezen op nieuwtjes,
aankondigingen en andere berichten die wel op
facebook staan, maar die niet ook in de wijkkrant te
lezen zijn. We vinden het jammer dat de desbetreffende
poster (inzender) niet de kleine moeite neemt het
bericht ook naar de redactie van de wijkkrant te mailen,
zodat de - veelal oudere - wijkbewoners die niet op
facebook zitten het ook kunnen lezen.
Wij als redactie vinden dit uiteraard erg vervelend. Het lijkt er
wel eens op dat mensen alleen maar aan zichzelf denken en
niet aan degenen die niet (goed) meekomen in deze steeds
elektronischer wordende samenleving. Helaas, en daarom
herhalen we onszelf nog maar eens.
Er zijn nog steeds veel wijkbewoners die om welke reden
dan ook geen gebruik maken van facebook. Vooral ouderen
hebben meestal geen zin om constant met hun mobiele
telefoon in de weer te zijn - of ze missen simpelweg de
vaardigheden. Als deze bewoners al in het bezit zijn van een
mobieltje, gebruiken ze dit vooral voor calamiteiten of om als
ze niet thuis zijn toch bereikbaar te zijn. Voor sommigen gaat
de digitale wereld van vandaag domweg te snel.
Daarom vraagt de redactie iedereen die iets te melden heeft
over onze wijk dit ook even naar de wijkkrant te mailen

(zie colofon). De krant verschijnt ongeveer eens in de acht
weken en uw bericht moet minimaal drie weken voor de
verschijningsdatum in het bezit zijn van de redactie. De
datum van de uitgave van de volgende wijkkrant leest u
onderaan in het colofon op pagina 8.
l
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Op weg naar toekomstig Wheermolen-Oost
De gemeente en woningcorporatie Intermaris gaan
samen de Wheermolen-Oost opknappen. Het
plan is woningen te renoveren of te vervangen en
nieuwe woningen toe te voegen. Ook willen we
straten, stoepen, de riolering, het groen en het park
opknappen. Het is de bedoeling dat de WheermolenOost straks gemengd, gezond en nóg gezelliger is.

in de Hannie Schaftstraat, Gouwzeestraat, Citerstraat en de
Henri Dunantstraat. Ook de huurwoningen in de Boeierstraat,
Pluutstraat en Schokkerstraat worden vervangen. Voor alle
sociale huurwoningen die verdwijnen, bouwen we nieuwe
terug. Hiernaast voegen we ongeveer zeshonderd nieuwe
woningen toe in de wijk.
Het plan is veel verschillende woningen te bouwen: sociale
huurwoningen, middeldure woningen, koopappartementen,
woningen voor ouderen, starters, alleenstaanden, stellen
en gezinnen. Kortom, we werken aan een gemengde buurt.
We bouwen ook doorstroomwoningen. Dit zijn woningen
voor mensen die vanuit een sociale huurwoning willen
doorstromen naar een ruimer, nieuw huis. Zo komen weer
sociale huurwoningen vrij voor mensen uit Purmerend die
lang op de wachtlijst staan.

Vernieuwingen en nieuwbouw

Vanuit Intermaris:

Vanuit Hemubo:

Cees Tip – directeur bestuurder

Rob van Hemert – directeur bestuurder

Han Leurink – directeur Vastgoed

Rutger van Helbergen – commercieel directeur

Eric Beers – regisseur bouw
Pieter Buis – projectleider
Jacqueline Ton – bewonersbegeleider

De gemeente en Intermaris hebben een ontwikkelplan
voor de komende tien jaar uitgewerkt om de WheermolenOost te verbeteren. Daarin zijn de ideeën van bewoners
en ondernemers meegenomen. Binnenkort bespreekt de
gemeenteraad dit plan en in september neemt de raad een
besluit. Dan is duidelijk wat er gaat gebeuren in de wijk.
Samen met u willen we de onderdelen van het plan dan
verder uitwerken.
U woont in een prachtige wijk. Het is er gezellig, groen,
ligt dicht bij het stadje en het station. Maar u bent het vast
wel met ons eens dat veel woningen, stoepen, straten en
het groen na vijftig jaar toe zijn aan een opknapbeurt. De
gemeente en Intermaris gaan dat samen doen en willen graag
dat u daarover meedenkt.

Renoveren en duurzamer
Intermaris gaat woningen renoveren en duurzamer maken.
Het gaat hier om de hoge flats in de Rudolf Garrelstraat,
Gouwzeestraat en Citerstraat. We gaan ook woningen
vervangen door nieuwbouw. Dat gebeurt met de flats in de
Pampusstraat en de Vrouwenzandstraat en met de lage flats

De renovatie en nieuwbouw van de flat in de Rudolf
Garrelsstraat, in de volksmond D’Rode Garrels, is de eerste
in een reeks vernieuwingen voor de wijk. De flat is sterk
verouderd en Intermaris wil die eigentijds, energiezuinig
en betaalbaar maken. Samen met de bewonersgroep
van de flat werkte Intermaris samen aan een sociaal plan
voor alle bewoners. De coronamaatregelen betekenen
helaas een vertraging in de voorbereidingen. Intermaris
en aannemersbedrijf Hemubo doen er alles aan om deze
vertraging te minimaliseren. Als minimaal zeventig procent
van de huurders akkoord gaat met het sociaal plan en de
voorgestelde werkzaamheden, kan Hemubo in de tweede
helft van dit jaar aan de slag.

Openbare ruimte
We gaan ook aan de slag met straten, stoepen, de riolering
en het groen. Het idee is om in de Albert Schweitzerlaan
sport- en speelmogelijkheden te realiseren in de groene
middenstrook. De Vrouwezandstraat en de Hannie
Schaftstraat willen we inrichten als fietsstraten, waar de
auto te gast is. Samen met de Wheredijk krijg je zo een mooi
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rondje door de buurt om te wandelen, hardlopen of fietsen.
Hiernaast gaan we het Dwarsgouwpark opknappen. Het plan
is om er een echt stadspark van te maken, met wandelpaden,
een koffietentje, picknicktafels en een fietspad. Wat nu in
het park is blijft: de volkstuinen, het kinderspeelparadijs,
de heemtuin, de schooltuinen, de trimbaan, de skeelerbaan
en de verenigingen. We gaan ook een nieuwe fietsbrug
aanleggen over de Where in het verlengde van de
Hannie Schaftstraat. Zo ben je op de fiets snel in het
Leeghwaterpark.

5

Bekijk dan het filmpje en maak een virtuele wandeling door het
Wheermolen-Oost van de toekomst op www.wijwheermolen.nl

Filmpje over de wandeling
We willen samen met u van de Wheermolen-Oost een wijk
maken die weer jaren mee kan, een echte stadswijk, gezond,
gemengd en nog gezelliger. Een wijk waar u graag woont,
winkelt, sport, leert en elkaar ontmoet. Bent u nieuwsgierig
naar de ideeën?
l

Levenslust ondanks corona
Wat een levenslust in onze wijk! En fijn om te merken
dat juist in deze tijden van coronavirus ook en vooral
wordt gedacht aan de ouderen in de flats.
Denk maar aan Spurd, dat bewegingsactiviteiten organiseert.
En aan zangers, die een concert geven op het grasveld of
de openbare weg bij de ouderenflats en de diverse verpleeghuizen, zoals het Jaap van Praaghuis, de Tien Gemeenten,
enzovoort. Ook worden poffertjes uitgedeeld die je lekker
kunt opeten, terwijl je ondertussen luistert naar de zanger. Dit
alles gebeurt met medewerking van de ondernemers van het
Makadocentrum en BBQ de Purmer.
Zeker niet onvermeld
blijven mogen dus de
sportactiviteiten. De
dames in Spurd-kleding
bezochten op gezette tijden en vaste werkdagen
de appartementencomplexen, om de bewoners met allerlei lichte
bewegingsactiviteiten op
de maat van muziek en
prettig aangemoedigd
aan het bewegen te
krijgen, gewoon op hun
eigen balkon en in hun
eigen tempo. Het was
een plezier om al deze
bewoners enthousiast te
zien meedoen. Het kwam
zelfs voor dat ze bij de
volgende flat, iets later
dan gepland, weer aan
de volgende sessies bij
die bewoners aankwamen. Kortom: inpakken

van de geluidsboxen en zo, en op naar de volgende locatie.
Echter, zodra de muziek aanging, gingen de balkondeuren open
en kwamen de bewoners met en zonder kinderen naar buiten
om aan het bewegen te gaan. De instructrices deden alles op
muziek enthousiast voor, en met hun stemgeluid uit de boxen
zetten ze de bewoners aan de oefeningen vooral mee te doen.

Feest
Het was een feest van zwaaien en roepen. Zelfs drankjes
werden aangeboden vanaf de balkons. Het waren
samenkomsten die ook bij de instructrices achteraf soms nog
emotionele momenten opriepen. Terecht, want het is toch
een ingewikkelde planning om flat na flat te bezoeken, terwijl
het aantal steeds verder opliep, met alle organisatorische
logistieke verplaatsingen van dien.
l

Beweegles voor thuis
De beweeglesssen van SPURD mogen weer
in groepsvorm uiteraard met anderhalve meter
tussenruimte buiten en u heeft en doet al die tijd al mee
aan de balkonlessen die Spurd wekelijks verzorgd.
Daarom vermelden we hier een van de oefeningen die u thuis
rustig zelf kan doen. Wilt u er meer bewegen en oefeningen thuis
doen, de informatie vindt u op de www.spurd.nl.
Triceps (achterkant bovenarmen)eng)
Start: Zittend in een stoel met in elke hand een gevuld flesje water.
•	Zit op de stoel zonder tegen de leuning te leunen
•	Leun iets voorover door te buigen in de heupen, met
gestrekte rug.
• Til de ellebogen op.
•	Duw je onderarm naar achter, terwijl je elleboog stil blijft staan.
•	Buig beide armen weer tot 90 graden in de elleboog.
• Strek beide armen weer.
•	Houd de schouders laag (niet inzakken).
TIP: Strek de ellebogen niet volledig

l
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Wijkkerngroep Wheermolen opgeheven
Na regelmatige onderlinge contacten in en met het
bestuur van de Wijkkerngroep Wheermolen, en vooral
na het benaderen van bewoners de laatste jaren om deel
uit te maken van onze groep, heeft onze voorzitter na
veel overdenkingen besloten de kerngroep op te heffen.
Als u nu echter denkt dat ook de Werkgroep 55-plus het
lootje heeft gelegd, dan is dit niet het geval. Deze groep gaat
gewoon door met het verzorgen van activiteiten voor onze
ouderen. We hopen in september weer te kunnen vergaderen
om het programma voor 2020/2021 te bespreken.
Hieronder drukken we de brief af die onze voorzitter ons en
andere betrokkenen heeft gestuurd.
‘Beste leden van de Wijkkerngroep Wheermolen,

Ik had beloofd in januari te laten weten of en zo ja hoe we
verder zouden kunnen gaan met de wijkkerngroep. Door
omstandigheden later dan bedoeld, maar hierbij dan toch het
resultaat van de afwegingen.
Alles overziende en in overleg met een aantal leden is besloten
de werkzaamheden van de wijkkerngroep te beëindigen en de
wijkkerngroep op te heffen. Er bleek onvoldoende interesse in
het voortzetten. Gelukkig zijn er binnen de wijk veel mensen
actief in hun eigen omgeving, veelal gericht op gezamenlijke
activiteiten. Men weet elkaar daar onderling ook bij te vinden.
De wijkkerngroep heeft hieraan niets meer toe te voegen en dan
kun je er ook beter mee stoppen. Dat is voor iedereen duidelijk.
Ik dank iedereen die zijn/haar inbreng heeft gegeven en wens
iedereen altijd en zeker nu een goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Trees Wijn, voorzitter.’

Heemtuin ‘De Dwarsgouw’ Trimpad 4
De heemtuin bestond in aanvang uit een stukje
moerasbos, bos, een grote waterpartij, amfibieënpoelen
en bloemrijk rietland. Juist in deze periode van
coronavirus schenken we hier aandacht aan, mede
omdat veel bewoners die thuiszitten, toch behoefte
hebben even een wandelingetje door de wijk te maken.

Ligging en bereikbaarheid:
De heemtuin ligt in het groengebied De Dwarsgouw langs de
Purmerringvaart in de wijk Wheermolen van Purmerend, iets
voorbij het Kinderparadijs.
De nu bijna twee ha grote heemtuin (incl. wateroppervlak) maakt
deel uit van een groengebied, aangelegd in 1965. Oorspronkelijk
bevonden zich nabij de plek van de huidige heemtuin de
‘Purmerender Biologische Onderwijstuinen’, een dierenweide en
een kinderboerderij en het volkstuincomplex Isis.

l
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Tegenover elkaar liggende gevoelens in april en mei
Dat door het coronavirus de mooie en trieste feestelijke
dagen in de maanden april en mei voor veel mensen
niet normaal doorgang konden vinden, had niemand
van tevoren kunnen bedenken. Toch wil de redactie hier
bij deze zeer ongewone gebeurtenissen even stilstaan.

Onderscheidingen
Op 24 april kregen diverse Purmerenders op een voor
hen uiterst verrassende dag persoonlijk bezoek van onze
burgemeester vanwege de lintjesregen. Dit ging dus heel
anders dan normaal, want dan worden deze bewoners met een
goed doordachte smoes op audiëntie in het stadhuis verwacht.
Deze keer ging Don Bijl op pad om ze persoonlijk te bezoeken.
Hij overhandigde hen de koninklijke onderscheidingen met de
bijbehorende bloemen, met inachtneming van de anderhalve
meter afstand, met een schepnet.

Burgemeester Don Bijl met echtgenote in bijzijn van dhr. Blokker.
Foto’s: m.m.v. Piet Jonker.

Het ging in onze stad om mensen die door de koning waren
benoemd tot Lid van of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
(acht om één). Namens de wijkkrantredactie feliciteren we de
benoemden van harte met hun onderscheiding.

Herdenkingsdag

Mede door de foto’s die de redactie ontving van tuinen en groen
in onze wijk, kwamen we er ook achter dat bewoners het bestaan
van de Heemtuin om daar ook eens naar toe te wandelen niet
weten. De tuin is vrij toegankelijk, alleen niet voor honden.
l

4 mei, de dag van de dodenherdenking, die normaal
met honderden bewoners in een stille tocht gaat van het
monument aan de Jaagweg naar het oude stadhuis, werd
ook gedwarsboomd door corona. Ook hierbij stond de
burgemeester uiteraard stil. Don Bijl - met echtgenote - en
Dick Blokker, voorzitter het 4-en-5-meicomité Purmerend,
herinnerden er aan dat het nu 75 jaar geleden is dat we
weer in vrijheid konden leven, mede door toedoen van
onze gevallenen. Na de kransleggingen op de Jaagweg
en de Kaasmarkt, de taptoe, de twee minuten stilte en het
Wilhelmus, hield Bijl eerst een toespraak, waarna Blokker de
namen van de gevallenen opnoemde.
l
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Tweede
Wereldoorlog
bij Waterlands
Archief
Wie belangstelling heeft
in de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in de
gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland, kan zijn hart ophalen
met de website www.geschiedenislokaalwaterland.nl van
het Waterlands Archief.
Drie thema’s, te weten ‘Tweede Wereldoorlog’, ‘75 jaar
vrijheid’ en ‘De onderduik van
Meijer’ bieden een keur aan
bronnen uit het Waterlands
Archief en van een aantal
regionale erfgoedinstellingen
en particulieren. Afbeeldingen, archiefbronnen, krantenartikelen en filmfragmenten
brengen de geschiedenis van
de oorlog in huis. Dit is een
prachtig alternatief voor de
vele evenementen die helaas
in het kader van de coronacrisis zijn geschrapt.

Persoonlijk
Bekijk en lees bronnen
over de grote lijnen en
persoonlijke verhalen van
de oorlog, waaronder de
mobilisatie, het uitbreken van
de oorlog, de schaarste en
distributie, het Waterlandse
verzet en verzetsstrijders,
illegale pers, dwangarbeid,
onderduiken (zoals de
geschiedenis van Meijer
van der Sluis en zijn broer),
de hongerwinter en de
bevrijding plus het vieren ervan. Ook de gevolgen van de
oorlog komen aan bod: de oorlogsschade en het herdenken
van de slachtoffers, onder wie omgekomen verzetsstrijders
en de Monnickendamse familie Witmond, die in Sobibor
werd vermoord.

Surfen
Al is de website ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs,
bezoekers van buiten het onderwijsveld zijn eveneens van
harte welkom om langs te surfen en te genieten van de
honderden digitale bronnen over de regionale geschiedenis,
want naast de genoemde thema’s biedt het platform nog veel
meer historische onderwerpen.

8

Afbeeldingen:
1. Herinnering aan Purmerend?:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
herinnering-aan-purmerend/
2. Inwoners Ilpendam
vragen hulp:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
inwoners-ilpendam-vragen-hulp/
3. De wapens van het verzet:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
de-wapens-van-het-verzet/
4. Zweeds wittebrood:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
zweedse-wittebrood/
5. Vermoord in Sobibor:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
vermoord-in-sobibor/

l

Rectificatie wijkkrant 3
Voor medewerking van de foto’s op pagina 6 WheermolenWest. De naam Cees Boon en Jan Lievense moest zijn
Cees Bandt en Jan Lievense.
l

Autocrossveld
Helaas werd het
grasveld ook gebruikt
als “autocrossveld”
bij de flat Wherepark/
Aurigapark door een af
te leveren pakket. We
weten dat de bezorgers
het in deze periode
druk hebben, maar
dat wil niet zeggen dat
ze maar raak kunnen
rijden om te parkeren.l

COLOFON
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