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De herinrichting van het Tramplein is in volle gang. 
De kronkelbomen die in 1978 vanaf de Purmersteen-
weg zijn verplaatst naar de zogenoemde pannenkoek, 
waar voordien de Wilhelminaboom stond, zijn gekapt 
en het oude busstation is gesloopt. Fietsverkeer wordt 
omgeleid, maar auto’s en bussen kunnen voorlopig 
nog de oude route volgen. Er wordt nu gewerkt aan 
de ondergrondse infrastructuur: pijpen, leidingen, 
kabels, enzovoort.

Van 3 maart tot 4 juli volgt fase 2, waarin het fi etsverkeer 
weer via de normale route gaat. De Gouw wordt onder 
handen genomen en er wordt begonnen met de bouw van 
een nieuw busstation aan het kanaal. Een fi etsenstalling 
komt later, mogelijk samen met de verbouwing van het 
benzinestation. Het plaatsen van openbare toiletten wordt 
nog onderzocht. Er wordt tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk rekening gehouden met omwonenden, maar heeft 
u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
Wim Swart, bereikbaar via telefoonnummer 06-10715715. 
U kunt op donderdagochtend langskomen tussen 8.00 
en 9.00 uur op Schoolplein 10, naast de ingang van 
parkeergarage Claxonate. Een afspraak maken voor een 
andere dag is mogelijk. Voor informatie over de bussen 
en het opladen van de ov-kaart kunt u terecht op 
Westerstraat 108 (tegenover Expert).

Opstootjes
Onderdeel van de herinrichting van het Tramplein is de 
sloop van het oude busstation. Hoewel niet historisch was 
het vele jaren een beeldbepalend gebouw. In de nacht 
van zaterdag 14 op zondag 15 mei 1949 vertrok veertig 
minuten na middernacht de laatste tram naar Amsterdam. 
Ondanks het nachtelijke uur zaten de twee bijwagens vol 
met reizigers die de laatste rit wilden meemaken en waren 
honderden belangstellenden naar het Tramplein gekomen. 
Het gerucht ging dat er opstootjes zouden komen, want in 
het algemeen waren Purmerenders niet gelukkig met het 
opheffen van de tramlijn. Maar er gebeurde niets en toen 
het laatste fl uitsignaal voor vertrek klonk, nam de massa 
een ‘eerbiedwaardige’ houding aan en zongen die het lied 
‘Adieu, we moeten elkander groeten, adieu vaarwel…’. Om 
6.05 uur, toen de vele toeschouwers al op één oor lagen, 
gaf stationschef Beets toestemming aan chauffeur Jan 
Sacks voor het vertrek van de allereerste Naco-bus naar 
Amsterdam, met als enige passagier verslaggever Oudejans. 
Voor de terugweg kochten acht reizigers (en een hond) een 
kaartje bij conductrice Alie van Leeuwen.

Blij met de bus
Tijdens gemeenteraadsvergaderingen werd druk 
gedebatteerd over het nieuwe station. Er moesten 
parkeerplaatsen komen en gezien de gasten die bij de 
Amsterdamse Poort en Bellevue parkeerden, zagen enkele 
raadsleden problemen. Ook moest er goed worden gekeken 
naar een voldoende afscheiding tussen station en woningen 
door de aanleg van groen. In het oude tramstation woonde 
een gezin en dat moest natuurlijk eerst ander onderdak 
krijgen. Op 21 mei 1950 werd het oude tramstation gesloopt 
en bouwde de fi rma Groot van de Weerwal een nieuw station 
naar een ontwerp van architect Jan Plas. Op woensdag 8 
januari 1951, terwijl stratenmakers nog volop bezig waren, 
vond de offi ciële opening plaats. Burgemeester Kooiman en 
de voorzitter van de Kamer van Koophandel lieten beiden in 
hun toespraak doorschemeren dat ze het afschaffen van de 
tram eigenlijk niet zo nodig vonden, maar achteraf toch wel 
blij waren met de bus.

De oplevering van het nieuwe station staat 
gepland voor 31 oktober 2014. De wijkkrant 
houdt u op de hoogte. Een verslag en foto’s 
van de sloop en bouw zijn ook te vinden op 
www.weidevenner.nl. 

NIEUW BUSSTATION OP NIEUWE PLEK

Uit de oude doos. Het busstation kort na de opening.
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ACTIVITEITEN IN DE POPULIER

In Wijkplein Centrum kunt u 
terecht voor informatie en acti-
viteiten die variëren van cultu-
rele middagen tot koersbal en 
van peuteroppas tot taalles-
sen. Tevens biedt het wijkplein 
diverse inloopmogelijkheden 
en kunt u in De  Populier, het 
restaurant van De Rusthoeve, 
terecht voor een lekkere 
versnapering, lunch of diner. 

Restaurant De Populier biedt u een dagelijks wisselend driegan-
genmenu (vanaf 12.00 uur, en ‘s avonds vanaf 17.00 uur). Op de 
laatste woensdag van de maand is het mogelijk luxe te dineren 
op een mooie locatie in De Rusthoeve, met uitzicht op het cen-
trum. Bezorging van maaltijden aan huis, in de omgeving van de 
locatie, is ook mogelijk. Een dieet of vegetarische maaltijd, het 
kan allemaal. Afhalen is overigens altijd mogelijk, ook als u voor 
een groter gezelschap een gezamenlijke maaltijd wilt organi-
seren. Reserveren voor het restaurant is gewenst en kan via de 
gastvrouw van de Populier, telefoon 412345.

Elke eerste donderdag van de maand is er een koffi e-uurtje in De 
Populier voor iedereen die iets te maken heeft met het centrum. 
Beroepskrachten, vrijwilligers en bewoners kunnen er binnenlopen 
en bijvoorbeeld een vraag stellen of het een en ander uitwisselen. 
Het koffi e-uurtje duurt van 10.30 – 11.30 uur  

Verwarring op het Bolwerk

Op de nieuwe plekken 
aan het Bolwerk staan 
ook in deze minder 
warme periode geregeld 
campers geparkeerd. Onze 
verslaggever vroeg de 
onverschrokken kampeerders 
naar hun bevindingen. 
Dichtbij het centrum wordt op 
prijs gesteld, maar uitgebreid 
de stad verkennen staat niet 
altijd op het programma. Met 
een handdoek en een rol 
wc-papier onder de arm op 

de vouwfi ets naar watersportvereniging in het Whereplantsoen 
ziet onderhavige kampeerder niet zitten: “We hebben een 
chemisch toilet en douche aan boord, maar helaas is hier – 
nog? – geen voorziening voor het legen van een chemisch 
toilet.” Dat er voor de plek moet worden betaald is voor de 
kampeerders geen probleem, maar het is onduidelijk hoe het 
zit met de borden ‘Dagkaart verplicht.’ Zoals deze kampeerder 
zich afvraagt: “Als ik in de middag aankom en ’s morgens 
vroeg vertrek, moet ik dan verplicht een dagkaart kopen? 
Betalen is oké, maar te veel, nou nee.” De redactie heeft de 
gemeente om opheldering gevraagd, maar nog geen duidelijk 
antwoord ontvangen.  

Gouden Purmerender voor 
Vincent Nijenhuis
Vincent Nijenhuis heeft dit 
jaar de Gouden Purmerender 
ontvangen. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
bleek dat er maar liefst 29 
kandidaten waren voorgedra-
gen. De eerste reactie van de 
totaal verraste Nijenhuis, die als 
wethouder vele jaren geleden 
zelf het initiatief nam voor deze 
eervolle onderscheiding: “Dit 
komt voor mij als een donderslag bij heldere hemel.”

In zijn nieuwjaarsspeech vertelde burgemeester Don Bijl: ”De 
heer Nijenhuis heeft als stadshistoricus uitgebreid onderzoek 
verricht naar het ontstaan en de geschiedenis van Purmerend 
en heeft hierover gepubliceerd. Deze activiteiten zijn van grote 
geschiedkundige waarde voor de Purmerendse samenleving. 
Daarnaast is de heer Nijenhuis op verschillende gebieden actief 
geweest voor de stad als bestuurder op gemeentelijk, kerkelijk 
en sportgebied. Bij de Parochiële Caritas Instelling heeft hij 
veel betekend voor minder bedeelde Purmerenders. Wij kennen 
Vincent Nijenhuis als een zeer betrokken en actief burger.” 
Ook in Weidevenne is Nijenhuis een graag geziene gast. Op 
verschillende scholen werkt hij mee aan projecten en vertelt de 
jeugd over de historie van Purmerend. 

ACTIVITEITEN VERENIGING 
HISTORISCH PURMEREND
Zondag 16 februari 2014
‘Aan de Amsterdamse Grachten’. René Valensa neemt u 
mee op een wandeling langs bekende en minder bekende 
Amsterdamse grachten. Aan de hand van prachtige dia’s 
gunt hij u ook een kijkje in de interieurs van de rijkste 
grachtenpanden en vertelt hij anekdotes over personen en 
gebouwen waar we langs komen. Wat tijdens een rondvaart 
niet wordt belicht (en nog veel meer), komt hierbij uitgebreid 
aan de orde. Partycentrum Concordia, Koemarkt 45, aanvang 
14.00 uur; VHP-leden gratis, niet-leden 3 euro.

Dinsdag 18 maart 2014
‘Meer levend dan dood’; door Alex Vallentgoed. Dit jaar 
bestaat de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat 350 jaar. 
Veel bekende en minder bekende Purmerenders vonden door 
de eeuwen heen hun laatste rustplaats in deze oase van rust. 
Sinds 2002 trekken Alex en Jan Kramer zich het lot aan van 
deze begraafplaats en zijn ze begonnen met hun historisch 
onderzoek naar deze begraafplaats en zijn bewoners. Alex 
vertelt over de geschiedenis van deze dodenakker en over 
hun onderzoeksresultaten. Ten slotte geeft hij een virtuele 
rondleiding langs een aantal graven van bekende en minder 
bekende stadsgenoten en brengt hen met zijn verhalen weer 
tot leven. Partycentrum Concordia, Koemarkt 45, aanvang 
20.00 uur; VHP-leden gratis, niet-leden € 3 euro.  

Vincent Nijenhuis ontvangt de 

Gouden Purmerender

Verplicht?
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PUZZEL VOOR FEESTDINER

De eerste foto voor de puzzelmarathon bleek meteen een 
moeilijke opgave. De oplossing is: Koemarkt. Op 1 januari 
2013 gaf burgemeester Don Bijl tijdens het nieuwjaarsfeest 
op de Koemarkt het startschot voor de campagne ‘Het 
geheim van Purmerend’. Er werd een groot vierkant blok 
onthuld met daarop een QR-code, waarmee het geheim te 
ontrafelen is. Het blok staat op de Koemark tegenover de 
ABN AMRO bank.

Het prachtige boeket bloemen van De Peperbloem is deze 
keer gewonnen door J. Faasse. Na loting zijn de eerste tien 
punten voor de marathon gewonnen door Truus Schagen. 
Wilt u ook kans maken op een mooi boeket of tijdens de 
feestdagen (in december) genieten van een heerlijk feestdiner 
voor twee personen in de Neckerpoort, doe dan mee en stuur 
de oplossing in. Door het puntensysteem maakt iedereen 
kans en als u het een keer niet weet, geen nood, volgende 
keer kunt u zó weer in de punten vallen.

Weet u waar deze foto genomen 
is, mail het antwoord dan vóór 10 
maart 2014 naar redactiecentrum@
gmail.com, of gooi een briefje in de 
bus:Thorbeckekade 31.

Voorwaarden: Deelnemers wonen 
in de wijk Centrum (en Hazepolder). 
De leeftijd om in aanmerking te 
kunnen komen voor de hoofdprijs 
is zestien jaar of ouder. De prijs 
is niet inwisselbaar voor geld. 
Deelnemers geven toestemming voor 
publicatie in de wijkkrant en op de 
website. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.  

Nee-Neesticker, 
maar wel de wijkkrant
Heeft u een Nee-Neesticker op de brievenbus, maar wilt 
u wel de wijkkrant lezen, kijk dan op www.weidevenner.
nl. Daar vindt u de digitale versies van de wijkkranten van 
Centrum en Weidevenne. In verschillende fotoalbums is 

ook de bouw van Heel 
Europa, de Neckerpoort, de 
Fluitketel en de herinrichting 
van het Tramplein te 
volgen. Naast nieuws en 
wetenswaardigheden uit 
Weidevenne vindt u op deze 
site ook informatie over 
het Centrum. Wilt u liever 
de papieren versie van de 
wijkkrant lezen, dan kunt u 
deze ophalen in de hal van 
het gemeentehuis.  

Wijkkerngroep Centrum in 2014

Namens alle leden van de wijkkerngroep wens ik u allen 
een voorspoedig nieuw jaar toe. Ook in 2014 spant de 
wijkkerngroep zich weer in om de leefbaarheid en veiligheid 
in onze wijk te helpen verbeteren. De gemeente heeft voor 
dit jaar een budget ter beschikking gesteld van € 10.000.-. 
Dat geld kunnen we gebruiken om ideeën en initiatieven van 
bewoners te ondersteunen.
De wijkkerngroep bestaat nu uit acht personen, die zich 
als betrokken Centrum-bewoners vrijwillig inzetten om 
het wonen en leven in de wijk zo prettig mogelijk te laten 
zijn. Hierbij werken we samen met de gemeente. In onze 
maandelijkse vergaderingen hebben we intensief contact met 
de wijkmanager, Henk Noordhuis, en de wijkwethouder, Don 
Bijl. Ook overleggen we met de wijkagent, Ruud Roos, en de 
wijkadviseur van Clup Welzijn, Zohra Azzouz. De verslagen 
van deze vergaderingen vindt u op www.purmerend.nl, 
en dan even zoeken naar ‘bewonersparticipatie centrum’. 
Verder houden we u op de hoogte van het wel en wee in 
de wijk door middel van de wijkkrant, die acht keer per jaar 
verschijnt. Een van de eerste zaken die we in 2014 gaan 
aanpakken is de verbetering van de verkeersveiligheid rond 
de Willem Eggertschool. In dit project trekken we gezamenlijk 
op met de gemeente, Clup Welzijn, de schooldirectie 
en betrokken ouders. Heeft u ideeën of suggesties voor 
verbeteringen, dan kunt u die per mail sturen aan phm.
willemse@gmail.com, of anders via een briefje naar de 
redactie van de wijkkrant op Thorbeckekade 31.
Tot slot, deelnemen aan de wijkkerngroep is vrijwilligerswerk, 
en eigenlijk kunnen we nooit genoeg vrijwilligers hebben. Een 
mailtje naar bovenstaand mailadres kan een eerste stap zijn 
voor een nadere kennismaking.

Paul Willemse, voorzitter Wijkkerngroep Centrum.

Groots afscheid van Klaas Kwadijk

Klaas Kwadijk is een bekende en gewaardeerde Purmerender, 
vooral vanwege zijn medeleven met en interesse in andere 
mensen. Zorg en aandacht voor een ander staat bij hem altijd 
voorop, en dat het hem veel vrienden heeft opgeleverd, bleek 
wel tijdens zijn afscheid als directeur van de Stichting Welzijn en 
Zorg Purmerend. Tijdens een bijeenkomst in De Populier werd 
Klaas toegezongen en nam hij op informele wijze afscheid van 
bewoners en personeel. Bij de 
offi ciële afscheidsreceptie in 
Het Stamhuis stonden vrien-
den, kennissen en colle ga’s tot 
bijna buiten in de rij om Klaas 
de hand te kunnen schudden. 
De stroom lovende woorden 
en het aanbieden van vele 
cadeaus moest zelfs worden 
onderbroken voor het offi ciële 
gedeelte, maar daarna mocht 
Klaas nog veel bedankjes en 
cadeaus in ontvangst nemen. 

Waar is dit?

Veel cadeaus voor Klaas Kwadijk
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COLOFON
De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Piet Jonker en Paul Willemse met medewerking 
van Conny Dijkstra.
Eindredactie: Wijkkerngroep Centrum, 
e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
Email redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Telefoon. 0299-427656.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.

VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Damesbediening in café
Wie tegenwoordig een drankje bestelt in een horecagelegenheid, 
wordt vaak geholpen door een vriendelijke dame. In Purmerend 
was dat niet altijd vanzelfsprekend. In de Provinciale NH Courant 
van 22-06-1940 wordt vermeld: ‘Het laat zich aanzien dat de 
damesbediening in cafés weer toeneemt. Indertijd is hiertegen 
van verschillende zijden geageerd en zelfs in den gemeenteraad 
ene ernstige klacht geuit, in verband waarmee toen krachtdadig 
is opgetreden. Thans heeft de politie op grond van artikel 58-1 
der Drankwet, proces verbaal opgemaakt tegen den caféhouder 
Jb. K. wegens het laten uitoefenen van damesbediening zonder 
daartoe vergunning te bezitten van den burgemeester.’

Purmerend op facebook
Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van Purmerend, 
kan sinds enige tijd ook terecht op facebook. Op Purmerend 
Enzo worden foto’s geplaatst met daarbij veel reacties en 
opmerkingen. Purmerend-geschiedenis en cultuur is een pagina 
van de gemeente met een tijdlijn die teruggaat tot het ontstaan 
van onze stad. Wie meer wil weten kan ook terecht in het 
Waterlandsarchief of Purmerends Museum. Een goed idee is lid 
worden van de Vereniging Historisch Purmerend (VHP). Je krijgt 
dan onbeperkt gratis toegang tot het museum en ontvangt twee 
keer per jaar een prachtig magazine. Ook de presentatieavonden 
zijn dan gratis te bezoeken. Kijk voor meer info op www.
vereninginghistorischpurmerend.nl.

Vieze peuken
Naast de vele vieze kauwgomplakken vind je ook steeds meer 
peuken in het winkelgebied. Wat opvalt is dat het ondanks 
de crisis veelal halve sigaretten zijn. Zou dat te maken met 
het groeiend besef dat roken toch niet zo gezond is en de 
gedachte dat je met halve sigaretten het risico met vijftig procent 
vermindert? Of is er iets anders aan de hand? Veel vervuilde 
plekken zijn te vinden bij winkels, en na diepgaande studie en 
grondig onderzoek blijkt dat het vaak niet de klanten zijn die de 
halve sigaretten weggooien, maar het winkelpersoneel. Tussen 
het helpen van de klanten door en in de pauze wordt vaak buiten 
even snel een peuk opgestoken, en na een paar fl inke trekken 
eindigt de rest van de sigaret op straat. Opruimen van de peuken 
is tijdens het onderzoek niet waargenomen.

Sopje misschien?
In een eerder artikel is aandacht besteed aan het schoonmaken 
van smerige palen en borden in Purmerend. Hier en daar zijn 
echter toch nog borden aan de schoonmaak ontsnapt.  

Boze Buurman

Als echte Purmerender raakte je eind vorig 
jaar natuurlijk volkomen in de war door de 
koopzondagen. Ondanks dat de winkels elke 
zondag open mogen, dwaalde ik een paar keer door 
een uitgestorven binnenstad. Ook de kerstmarkt 

was even zoeken, en dus ging ik richting Koemarkt. Maar 
helaas, de huiskamer van Purmerend was helemaal leeg. Het 
vooruitzicht op een bal gehakt uit de vriezer als kersdiner maakte 
dat ik er op de allerlaatste offi ciële koopzondag toch weer op uit 
ging. Dat hadden meer mensen bedacht, en af en toe was het 
zelfs ellebogenwerk in de smalle winkelstraten. Oorzaak waren 
de vermaledijde goten die iedereen probeerde te vermijden. 
Samen met de reclameborden veroorzaakte dat een soort 
haasje-overgedrag met veel gemopper. In het winkelcentrum 
was zowaar de rode loper voor me uitgelegd, maar het was 
opletten geblazen voor overstekende kerstbomen. Ik besloot 
deze kerst eens fl ink uit de band te springen met een paar 
lekkere hapjes, maar dat ging mis. Voor de aanschafkosten van 
een simpele zoute haring kon ik ooit vijf keer met de bus heen en 
weer naar Amsterdam, inclusief het bootje van Bergmann. Dan 
maar een oliebol. Ook dat was schrikken. Voor de nu geldende 
prijs van tien oliebollen kreeg je vroeger een volle tank benzine. 
Er wordt veel gediscussieerd over privacy, maar tot mijn stomme 
verbazing ruilden veel kooplustigen zonder enig commentaar 
privégegevens voor een gratis oliebol. Na op oudejaarsavond 
te hebben genoten van het vuurwerk, bezocht ik de volgende 
dag opgewekt de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. 
Altijd goed voor een drankje en een paar bitterballen, en dat is 
mooi meegenomen in deze dure tijd. Maar wat denk je…? Geen 
bitterbal te bekennen. Kan daar niet wat aan gedaan worden? 
bozebuurman@hotmail.com 

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt op 1 april 2014. Artikelen, 
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 5 maart. Kunt u 
niet zelf een verslag of foto maken, geef dan de bijzonderheden 
door en onze verslaggever gaat voor u op pad. Mail naar 
redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299-427656. 
Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31.  
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