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Tennisclub Anonymus  
beroemd en berucht

Aan de rand van de Bloemenbuurt huist tennisver-
eniging Anonymus. Al sinds 1958 is de tennisclub te 
vinden in het parkje. Het hele jaar kan er worden ge-
tennist in de open lucht, recreatief, voor deelname aan 
verschillende toernooien en het volgen van lessen. 

Enige tijd geleden is het clubhuis opgeknapt en is een speel-
gelegenheid voor de kinderen geplaatst. De tennisvereniging is 
in de wijk beroemd en berucht. De een is lid en beleeft er veel 
plezier aan, de ander ondervindt soms overlast. Die gaat dan 
vaak om de fietsers in het parkje, want dit is voetgangersge-
bied en losloopgebied voor honden. Dit levert soms discussies 
op tussen tennisser en buurtbewoner. Als iedereen zich aan de 
regels en afspraken houdt, kunnen we allemaal van het parkje 
en de tennisclub genieten, toch?  l

U kunt het bijna niet hebben gemist, want er wordt 
veel over gesproken. Na het acht keer verschuiven 
van de openingsdatum en een budgetoverschrijding 
van anderhalf miljard euro gaat de Noord/Zuidlijn 
vanaf 22 juli eindelijk rijden in onze hoofdstad. Deze 
nieuwe metrolijn 52 verbindt Amsterdam-Noord met 
Amsterdam-Zuid.

De gemeente Amsterdam heeft besloten deze lijn aan te 
leggen, omdat die een goed alternatief is voor de vaak 
overvolle trams en bussen. In de binnenstad is geen plaats 
voor nog meer bovengronds openbaar vervoer, maar onder 
de grond wel. Daarnaast wil lang niet iedereen meer reizen via 
Amsterdam Centraal, maar liever direct naar andere delen van 
de stad. Hiermee wordt het CS een minder druk knooppunt.

Busverbinding
Van alle bussen rijdt straks zeventig procent naar het 
Buikslotermeerplein in Noord in plaats van naar Amsterdam 
CS. Dit geldt ook voor ‘onze’ bus 301. Deze 301 maakt straks 
een extra stop bij Het Schouw. Daar kunt u overstappen op 
alle bussen naar Amsterdam CS, ook op die die vanuit de 
richting Volendam en Waterland komen. De buslijn 105 komt 
te vervallen, maar wordt vervangen door buslijn 125. Vanaf 
de metrohalte Noord bent u in slechts zestien minuten aan de 
andere kant van de stad. Overdag rijdt iedere zes minuten een 
metro over de Noord/Zuidlijn en in de latere avonduren iedere 
zeven of acht minuten.

Ervaring delen
De een gaat er met de veranderingen op vooruit, de ander 
op achteruit. We zijn benieuwd naar uw mening over en/of 
ervaring met de Noord/Zuidlijn. Wilt u die met ons delen? 
Stuur dan een mail naar centrumredactie@gmail.com.

Informatie
De nieuwe dienstregeling kunt u vinden op:  
www.ebs-ov.nl.

Meer informatie over de metrolijn vindt u op: 
www.amsterdam.nl/noordzuidlijn en www.wijnemenjemee.nl l

HERTENKAMP OP TELEVISIE
Op 6 juni was RTV 
Noord-Holland 
op bezoek in 
het hertenkamp. 
Bestuursleden van 
de stichting, Melanie 
Kwant en Nathalie 
Rijkenberg werden 
geïnterviewd voor 
het programma ‘NH 
Buurten’. 

Het hertenkamp werd in het zonnetje gezet, omdat het geheel 
draait op vrijwilligers en een bijzondere plek in de wijk is. De 
aflevering was bij het uitkomen van deze krant al op televisie. De 
uitzending kunt u terugkijken op de website nhnieuws.nl.  l

VERANDERINGEN OV DOOR NOORD/ZUIDLIJN
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Uit het straatbeeld verdwenen

Het afgelopen jaar zijn diverse zaken uit het 
straatbeeld verdwenen die een lange historie hadden 
in de binnenstad van Purmerend. In dit artikel 

beschrijven we de 
schoenenzaak Dijkstra 
en de bakwinkel Piece of 
Cake.

Schoenenwinkel Dijkstra
Dijkstra zat aan de 
Achterdijk. Hier kon je allerlei 
soort schoenen kopen, van 
laarzen tot sloffen, voor elk 
wat wils en voor een leuke 
prijs. Je werd er vriendelijk 
geholpen en de zaak was 
dat ook echt een begrip in 
de binnenstad. We zullen 
Dijkstra’s  schoenenwinkel 
dan ook missen.

Piece of cake
Helaas is ook de bakwinkel Piece of Cake uit het straatbeeld 

Op de hoek van de Weerwal en de Kolkstraat staat een 
niet zo opvallend pand. Het is niet zo groot. Het heeft 
wel een lange geschiedenis en is een gemeentelijk 
monument. 

Als u er nu langs loopt, heeft waarschijnlijk Kriti er zijn 
intrek genomen. Het is een uitbreiding van hun bestaande 
restaurant, vanuit de Kerkstraat, via de Kolkstraat 
doorgetrokken tot de aan de Weerwal.

Maar wat voor bewoners heeft het pand aan de Weerwal 
nu eigenlijk gehad? De voorlaatste bewoners waren 

verdwenen. Sinds 
september 1999 
hadden Aaf en Eva 
hun bakwinkel in 
de stad. De zaak 
was eerst gevestigd 
in een heel klein 
pandje aan de 
Kaasmarkt. Doordat 
het bakken een 
vogelvlucht nam en 
veel mensen besmet 
raakten met het 
bakvirus, verhuisden 
ze naar een groter 
pand aan het Plantsoenstraat. Hier zat Piece of Cake heel 
wat jaren. Je kon er terecht voor advies, workshops en 
uiteraard alle producten die je nodig hebt om een heerlijke 
taart te bakken en te versieren. 

Het runnen van de winkel werd voor Aaf en Eva te zwaar, wat 
ze heeft doen besluiten de zaak te sluiten. Heel wat trouwe 
bezoekers zullen ze missen.

Als laatste leek het er op dat we Restaurant Jo & Co ook aan dit 
rijtje moesten toevoegen, maar gelukkig is dit niet het geval.  l

uitzendbureaus. Voor 
de oudere jongere was 
het pand vooral bekend 
als schoenenwinkel, 
met ook reparaties en 
klompenverkoop. Vanaf 
1966 bestierden Hein 
en Ali Rijkenberg de 
schoenenwinkel. 

Hein was zelfs 
wereldberoemd met zijn 
klompen, waarmee hij 
iedere dinsdag op de 
markt in de Weeshuissteeg 
stond. Wereldberoemd, 
omdat hij nog te vinden is 
op ansichtkaarten met de 
‘Groeten Uit Purmerend’. Hein en Ali woonden ook in het 
pand, zowel beneden als boven. In 2003 verlieten ze het 
pand. Ze woonden overigens altijd in onze wijk, en Ali woont 
er nog steeds. 

Deze oer-Purmerenders Rijkenberg waren niet de eerste 
bewoners. Voor dat ze hun intrek namen in dit pand, was er 
de hoedenwinkel van mevrouw Brinkman. Nog verder terug 
in de tijd heeft er een antiquair in gezeten en voor zover wij 
weten zat er eerder nog een slagerij. De cirkel is wat betreft 
het vlees dus rond.  l

VAN VLEES VIA VAN ALLES NAAR VLEES
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GEEF ME DE VIJF

U heeft hem vast wel eens zien fietsen door de wijk 
of hem gespot bij een activiteit in de stad: onze 
huisfotograaf Han Cozijn. Er is geen feest, festival of 
activiteit die Han niet met zijn camera vastlegt. Wij 
willen graag weten waar Han’s passie vandaan komt.

Waar ben je allemaal als 
vrijwilliger actief?
“Ik ben fotograaf voor RTV 
Purmerend, Reuring en de 
wijkkrant. Ik vind het ook 
leuk om foto’s te maken van 
het hertenkamp. Daarnaast 
stuur ik soms foto’s naar het 
Noordhollands Dagblad en het 
Gezinsblad.”

Je vrijwilligerswerk is geheel gericht op fotografie.  
Waar is die passie ontstaan?
“Op zesjarige leeftijd stond ik al bij mijn oom in de donkere 
kamer om te zien hoe hij de negatieven ontwikkelde. Toen ik 
elf jaar was, kreeg ik van mijn vader zijn fototoestel. Vanaf dat 
moment ben ik zelf gaan fotograferen en ontwikkelen. Ik heb 
bijvoorbeeld twintig jaar lang alle optredens van de Golden 
Earring mogen fotograferen. Deze foto’s werden onder 
andere voor het fanclubblad gebruikt.”

Wat vindt je het leukst aan het fotografen?
“Het is voor mij iedere keer weer een uitdaging om de 
ultieme foto maken. Ik vind het ook erg leuk om de reacties 
van andere te horen op mijn foto’s. Daarnaast bewerk ik zelf 
mijn foto’s. Ik maak jaarlijks ook zelf een kalender voor mijn 
netwerk; erg leuk om te doen.”

Er zijn veel onderwerpen om te fotografen.  
Wat is jou favoriet?
“Ik vind het erg leuk om muziekoptredens te fotograferen. Dit 
doe ik dan ook al heel lang. Daarnaast vind ik het geweldig 
om de natuur te fotograferen, zowel dieren als bloemen.”

Als lezers geïnteresseerd zijn geraakt in fotografie en er mee 
willen beginnen, wat zijn dan de tips die je  kunt meegeven?
“Begin eenvoudig en schaf niet meteen een professionele 
camera aan. Leer eerst de basisvaardigheden. Dit doe je het 
best door een fotografie cursus te volgen.”  l

Nieuwe ondernemers: 
Kinderboekwinkel Timboektoe
Begin april opende kinderboekwinkel Timboektoe 
zijn deuren. Nadat Wolkewietje er vorig jaar mee was 
gestopt, mag Purmerend en omstreken zich weer 
gelukkig prijzen met deze nieuwe zaak. We zijn daarom  
naar benieuwd wie hier achter zit en wat het doel is de 
komende jaren. We interviewden de trotse eigenaren 
Mariska  en Franco van Urk.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een 
kinderboekwinkel te beginnen?
‘’We zaten al jarenlang met het idee een eigen 
kinderboekwinkel te openen.”

Wat is jullie doel met deze winkel?
“Lezen en voorlezen is van alle tijden. Ook wij zijn er mee 
opgegroeid. Een boek is iets magisch, iets tastbaars. Het 
mooie is een boek ook de taalvaardigheid en de ontwikkeling 
van kinderen enorm stimuleert. Ons doel is dan ook de 
mooiste magische boekenmomenten creëren die we vroeger 
zelf ook hebben gehad. We bieden daarom boeken voor de 
leeftijd van nul tot vijftien jaar aan.”

Wat maakt jullie anders dan andere boekwinkels?
“De sfeer is bij ons heel rustgevend en de boeken zijn ruim 
en overzichtelijk neergezet. Het is echt een kindvriendelijke 
omgeving geworden. Het meest trots zijn we wel op de 
echte oude houten boekenkasten. Die geven nét dat extra 
nostalgische sfeertje. Als mensen binnenkomen, zeggen 
ze vaak: ‘Wat een leuke, gezellige en overzichtelijke 
winkel.’ Verder vind je bij ons schattige cadeautjes voor de 
allerkleinsten en leuke cadeauverpakkingen.”
“Daarnaast hebben we net onze eigen website gelanceerd, 
en via een nieuwsbrief en facebook gaan we onze activiteiten 
en leuke acties meedelen aan onze klanten.”

Hartstikke bedankt voor dit leuke interview, en namens de 
gehele team van de wijkkrant: veel succes!  l

Bron foto: Facebookpagina, Han Cozijn
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 

Redactie: Stefan de Jong, Machteld Tiessens, Nathalie 
Rijkenberg en Rob Bloemkolk.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt op 4 oktober.
Kopij kan worden aangeleverd tot 5 september.

Waar is dit?

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
puzzel luidt: Nieuwstraat 
(korte stuk) hoek Westerstraat. 
We hebben maar liefst tien 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is R. Heijnis van 
Baarsen als winnaar uit de 
bus gekomen; van harte 
gefeliciteerd.
Onze fotograaf heeft weer een 
nieuwe puzzelfoto gemaakt. 
Als u weet waar dit in de wijk 
is, kunt u tot 5 september de 
oplossing insturen en kans 
maken op een VVV-bon van 
vijftien euro. Opsturen kan 
naar centrumredactie@gmail.
com of naar Redactie Wijkkrant 

Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. Veel succes!  l

Ook derde Foodiefest weer geslaagd
De geur van lekker eten kwam je overal tegemoet tijdens 
het Foodiefest als je Koemarkt opliep. 

Je kon er genieten van lekkere verse sapjes, crêpes en 
gebakken vlees van de barbecue. Tijdens het eten kon je 
luisteren naar diverse optredens en sprekers. Het thema was 
‘duurzaam genieten van lekker eten’. Het was dan ook een 
geslaagde derde editie van dit festival.

Avondvierdaagse in Purmerend
In de week van elf juni liepen er 2100 mensen mee met 
de avondvierdaagse. De organisatie en wandelaars 
troffen het dit jaar met het weer. Er werd weer luidkeels 
meegezongen met “ik heb een potje met vet”.

Tijdens de avondvierdaagse werden er flyers uitgedeeld 
met daarin de oproep om vrijwilliger te worden bij de 
Wandelsportvereniging Purmerend. Zoals het er nu voor staat, 
zijn er te weinig vrijwilligers om de avondvierdaagse volgend 
jaar te kunnen laten plaats vinden. Het zou zonde zijn als zo`n 
mooi, sportief evenement uit het straatbeeld verdwijnt.

Er worden vrijwilligers gezocht op allerlei gebieden, van 
het verwerken van de aanmeldingen tot het regelen van 
het verkeer. Mocht u wat tijd over hebben en het leuk 
vinden om vrijwilliger te worden, meldt u zich dan bij de 
Wandelsportvereniging Purmerend.  l

ACTIVITEITEN KOEMARKT MAAND JUNI


