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Een ode aan
Tuindorp Nieuwendam

In 1 dag
klaar

1 uur bandenservice
Dealer:
Dutch Perfect
AZOR
BSP
en vele andere
(top)merken
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

Buurtverhalen: een ode aan Tuindorp Nieuwendam. Onder deze naam
organiseerden buurtbewoners begin januari een tentoonstelling over
de buurt op het Purmerplein. Met de tentoonstelling wilden zij bewoners met elkaar in contact brengen: “We horen geluiden over eenzaamheid en onvrede, terwijl we ook van zoveel bewoners horen dat ze graag
iets voor de buurt en hun buren willen betekenen. Kijk maar naar het enthousiasme waarmee het buurtfeest in september werd georganiseerd. We
willen graag meer mensen met elkaar in contact brengen. We kozen ervoor
om dat te doen door het delen van foto’s en verhalen.”
In het pand van de voormalige kaaswinkel werden historische foto’s
opgehangen, buurtbewoners deelden
foto’s van evenementen van de afgelopen twintig jaar en er lagen boeken
over Nieuwendam en Amsterdam
Noord. “Het was bijzonder om zoveel
buurtbewoners te kunnen ontmoeten,
met elk hun eigen verhaal. De oudste
bezoeker was 94, de jongste 10 maanden. We spraken met oude, jonge en
nieuwe bewoners. Iedereen bleek erg
betrokken bij de buurt. Wat we merkten
is dat bewoners een plek missen waar
zij bij elkaar kunnen komen, bijvoorbeeld
een buurthuis of een plek waar kofﬁe
gedronken kan worden. Een aantal betrokken bewoners heeft dit opgepikt en
is nu onder de naam “Buurtgroep Nieuwendam” actief op zoek naar manieren
om dit mogelijk te maken.”
De organisatoren van Buurtverhalen hebben de smaak te pakken.
“Er wonen hier zoveel bijzondere mensen en er zijn zoveel verhalen die
nog verteld kunnen worden, daar willen we graag iets mee doen.” Wilt u
op de hoogte blijven van toekomstige activiteiten? Het meest actuele

Aannemersbedrijf Van Elmpt

BISTRO

Place du Nord
februari menu € 27,50

 Twee loempiaatjes van geitenkaas
en lamsgehakt
 Ierse runderstoofschotel, of
 Op de huid gebakken roodbaars
 Chocoladecocktail met advokaat
en slagroom
Keuken open
van 17.00 - 22.00
ma en di
gesloten

Purmerplein 8
Amsterdam-Noord
voor reserveringen:
tel: 020-6360154
www.placedunord.nl

nieuws vindt u op facebook.com/
buurtverhalen. U kunt ook een
mail sturen naar:
verhalenuitdebuurt@gmail.com.
Voorlopig mag Buurtverhalen de
etalage op Purmerplein 20 blijven
gebruiken. Heeft u iets dat u graag
aan de buurt wilt laten zien, bijvoorbeeld een foto, een verhaal,
een kunstwerk, of iets anders?
Neem dan contact op via bovenstaand mailadres.


Kom deze met ons delen en wordt onze nieuwe

Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen
Monumenten herstel
Bouwkundige werkzaamheden
Machinaal Timmerwerk
Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam

www.vanelmpt.com
tel. 020 - 632 42 39
email info@vanelmpt.com


waar je met collega vrijwillig(st)ers de avondmaaltijden
bereidt/verzorgt voor de eenzame kwetsbare ouderen uit de buurt.
Bel met 023-5571816 voor een vrijblijvend gesprek.
Ontmoetingscentrum Het Baken
Avenhornstraat 18hs te Amsterdam-Noord

---mopje--Ik kan goed met de buurman opschieten, maar met de buurvrouw
is het haat en nijd. Kom ik bij de
buurman, is dat mens er ook weer.
En ja hoor, we kregen weer eens
een woordenwisseling. We kwamen weer niet uit onze meningsverschillen. Het liep bijna uit op
slaande ruzie.
Zegt de buurvrouw ineens: “Als
ik met jou getrouwd was, nou,
dan wist ik het wel. Dan deed ik
stiekem gif in jouw kofﬁe!”
Ik zei:”Ik kan het je nog vele malen
sterker vertellen. Als ik met jou
getrouwd was, dan dronk ik die
kofﬁe nog op ook!”

Doneer uw oude kaarsen voor Nieuw Licht!
Heb je nog kaarsen liggen die bijna opgebrand zijn? Of
kaarsen die je toch niet meer gaat aansteken? Wij willen ze graag gebruiken voor een “samensmelt actie”
op vrijdag 16 februari 2018 op het Waterlandplein.
Over het IJ Festival en Winters Binnen presenteren een samenwerking
met kunstenaar Yasser Ballemans. Hij brengt samen met bewoners van
de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord in kaart wat er leeft, en
laat dit zien in zijn werk. Tijdens Winters Binnen geeft hij een tussenpresentatie met de titel “Nieuw Licht” waar hij symbolisch oude kaarsen uit de Waterlandpleinbuurt wil samen smelten tot nieuwe kaarsen.
Hiervoor heeft Ballemans een speciale
vuurtent met kampvuur gemaakt.
Dus heeft u nog kaarsen liggen?
Lever ze in bij het Huis van de Wijk aan het
Waterlandplein te Amsterdam of neem ze
vrijdag 16 februari tussen 17:00 en 20:00 uur mee
naar het kampvuur op het grasveld bij het Waterlandplein.

Schilderen
volgens de oude Japanse meesters

Stond er zomaar ineens een stadsbus dwars op de Purmerenderweg.
Hoe de bus daar is gekomen, weet
waarschijnlijk alleen de chauffeur.
Misschien was het een ludieke actie om zo de 30 kilometer zone af
te dwingen.
spreuk van de maand

Het kostbaarste bezit
in slechte tijden,
is de herinnering
aan goede tijden.
Godfried Bomans

mediteren in

de Zamenhof

de weg naar binnen, rust, midden in het leven

Kies voor dichtbij
yoga en meditatie
sumi-e zenschilderen
Programma:
www.dezamenhof.nl

N���w� v��

Sumi-e is de naam voor Japans zenschilderen, een klassieke schilderstijl
met inkt en penselen. De onderwerpen komen vaak uit de natuur.
Buurtbewoonster en kunstenares Mathilde de Vriese (zenatelier de Zamenhof) beoefent deze vorm al jaren. Vorig jaar was haar werk te zien
in de etalage op de hoek Nieuwendammerstraat/Nieuwendammerdijk.
Onlangs was zij 10 dagen in training bij zenmonnik Beppe Mokuza.
“Ik heb de bamboe, de orchidee en de chrysant bestudeerd. Dit betekent
steeds oefenen van blaadjes, steeltjes en bloemen. Je leert, door steeds herhalen, de vorm te snappen, het werkelijk en letterlijk in je vingers krijgen. Dan
groeit er, oh wonder, ineens een bamboe uit je hand op het papier. Als mens
doe je een stapje achteruit, je kijkt soms met verbazing zelf naar wat er op
het papier verschijnt.”
Het zen-element is de toewijding, concentratie en rust van de schilder.
Mathilde: “Als je dan helemaal aanwezig bent in het moment, dan kan het
niet anders dan dat op een gegeven moment schoonheid komt. Dit geldt voor
zowel beginner als gevorderde. En dat is dan weer heel bemoedigend. Ook als
ervaring voor het dagelijkse leven.” Dit voorjaar zijn er sumi-e workshops
(bamboe, voor iedereen te doen, geen ervaring nodig) op 17 februari,
17 maart, 7 april. Wij verzoeken u graag van te voren aan te melden.
Mensen zijn ook welkom om werk te komen kijken in het atelier. Voor
meer informatie: www.dezamenhof.nl

Komt u ook een keer gezellig
buurten in Het Baken? Onze vrijwilligers staan voor u klaar, ook
in de maand februari is de agenda
gevuld met als doel de eenzame
ouderen een paar gezellige uurtjes
te bezorgen.
Er wordt geklaverjast op 5, 12, 19
en 26 februari, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 11 februari
worden de klaverjaskaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten €
2,00 p.p.
Op zondag 25 februari staat
om 13.00 uur de bingomolen klaar
met de bingoballetjes, kom ook en
ga met een prijsje naar huis!
De vrijwilligers schenken op 1,
8, 15 en 22 februari een lekker kopje kofﬁe (€ 1,00), aansluitend wordt een lunch (€ 2,00)
geserveerd.
De ouderen kunnen op zondag
4 februari (van 11.00 tot 12.30
uur, kosten € 1,00 inclusief kofﬁe +
…) een spelletje doen met enkele
jongeren, het aantal inschrijvingen
is beperkt!
Op woensdag 14 februari
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00
uur inclusief een kopje kofﬁe/thee
voor € 2,00.
Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.
OPROEP Op de voorpagina
vindt u een oproep voor vrijwilligers die graag iets willen doen
voor de ouderen. Of dat een
gastheer-/vrouwschap is, hulp
in de keuken of de koksfunctie,
iedereen is welkom om hierover
een vrijblijvend gesprek te hebben. Bel gerust voor nadere informatie: 023-5571816

---cartoon---

14 februari
VALENTIJNSDAG

30 in ons dorp
Tuindorp Nieuwendam: een
prachtige buurt om te wonen in
een unieke groene omgeving. helaas wordt er in de buurt veel te
hard gereden. Dat moet anders. In
onze buurt hoort geen racebaan!
Het stadsdeel doet onderzoek en
gaat in gesprek met buurtbewoners om te praten over oplossingen. Tot er een deﬁnitieve oplossing is gevonden, vragen wij u om
uw snelheid te minderen. Houd
30 km/u aan in Tuindorp Nieuwendam. Dit zorgt voor meer veiligheid, schonere lucht en minder
geluidsoverlast. Het is nooit te
laat voor goede voornemens. Dit
voornemen is voor iedereen haalbaar. Rijd 30 in ons dorp!
Bij de winkeliers op het Purmerplein liggen 30 km stickers voor
u klaar,.

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is, weet eigenlijk niemand. Zo gaan
er zeven verschillende verhalen de ronde over het ontstaan van Valentijnsdag, die allemaal erg van elkaar verschillen. De meeste mensen
geloven echter dat maar één verhaal klopt over het ontstaan van Valentijnsdag en dat is het verhaal over priester Valentinus. Priester Valentinus woonde in de derde eeuw in Rome, waar hij bejaarden, zieken en
mensen die hulp nodig hadden verzorgde en wijze raad gaf. Daarnaast
hield piester Valentinus zich bezig met het zegenen van christenen uit
Rome bij het huwelijk. Dit was in de derde eeuw na Christus nog verboden in Rome, maar toen priester Valentinus de blinde dochter van de
stadhouder van Rome genas, bekeerde deze stadhouder zich meteen
tot het Christendom en liet hij alle christelijke gevangenen vrij. Helaas
was niet iedereen het hiermee eens. De keizer van Italië bijvoorbeeld,
vond het helemaal niet goed dat de stadhouder zich had bekeerd tot
het Christendom. Daarom besloot hij om priester Valentinus te onthoofden. Toen het Christendom wat populairder werd in Rome en de
rest van Italië, werd priester Valentinus alsnog heilig verklaard en
werd 14 februari een feestdag.
Een ander verhaal over het
ontstaan van Valentijnsdag heeft
wel met priester Valentinus en de
keizer van Italië te maken, maar
gaat heel anders. Zo vertelt dit verhaal dat Valentijnsdag ontstond omdat priester Valentinus stiekem huwelijken voltrok tussen soldaten. De
keizer van Italië had dit verboden, omdat hij bang was dat de soldaten
dan niet meer voor hem wilden vechten in zijn oorlogen. Daarom werd
priester Valentinus vermoord en werd 14 februari later een feestdag
om zijn leven te eren. De naam Valentijnsdag zou komen van het laatste
briefje dat priester Valentinus had gestuurd naar zijn geliefde, die hij
ondertekende met ‘jouw valentijn’.
Weer een ander verhaal over het ontstaan van
Valentijnsdag, is het verhaal over de godin Juno.
Zij was de koningin van alle goden en godinnen
en organiseerde een feest, om Romeinse jongens
en meisjes samen te brengen en te laten trouwen.
Dit feest zou een voorloper zijn van Valentijnsdag
zoals we dit feest nu kennen.

Lees de Purmerpleinbuurtkrant ook on line.
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

égumes
aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

Gevraagd:
Wij zoeken voor ons team
enthousiaste versterking voor
ong. 2 dagen per week.
Houd je van koken en verkopen?
Loop eens binnen of bel ons!

Valentijnsdag wordt in vele landen gevierd en is
echt een internationaal feest. Toch doen niet alle
landen mee met de viering van Valentijnsdag op
14 februari. Een voorbeeld van een land dat geen Valentijnsdag viert is
Duitsland. In dit land is 14 februari namelijk niet de dag van de liefde,
maar een onheilsdag. Dit komt omdat op 14 februari Judas, de verrader
van Jezus Christus, geboren werd. Daarnaast wordt Valentijnsdag ook
niet gevierd in niet-Westerse landen, zoals landen in Afrika.

Verras uw Valentijn
met een
FIMARANDI
kadobon !
Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Van zegels naar Piggy
Slagerij Oostwal gaat de komende
maanden van spaarsysteem veranderen. De vertrouwde zegels
en de zegelboekjes zullen langzaamaan worden vervangen door
het electronisch spaarsysteem
Piggy. (Piggy betekent ‘varkentje’:
grappig!) Op een kleine plastic
kaart (creditcardformaat) worden
uw gespaarde punten bijgehouden.
Met uw gespaarde punten kunt u
bij slagerij Oostwal dan weer kortingen krijgen op uw aankopen. Uw
Piggy kaart kunt u ook gebruiken
bij vele andere winkels in Nederland. Van elke winkel worden
de gespaarde punten apart bijgehouden op uw Piggykaart.
Voorlopig kunt u nog zegels
sparen bij slagerij Oostwal
om uw boekjes vol te maken.
Volle boekjes kunnen ook nog
steeds ingeleverd worden.

Purmerplein 14 - tel 6360373

Juwelier Akkermans
Welk sieraad geef jij aan je geliefde
voor Valentijnsdag?
Oorknopjes, een armband of
misschien een schitterende ring?

Bij Juwelier Akkermans liggen heel
veel mooie cadeautjes op je te
wachten!
* Naamgravure is gratis

Purmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam | 020-6369931 | www.juwelierakkermans.nl

Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183
Vanaf nu ook fysioﬁtness.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.
Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,
dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728
Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Shop-in-shop bij Masterschoenen
Schoenenspeciaalzaak Master is sinds kort ook een Gabor schoenenwinkel. Dit gaat volgens het ‘shop-in-shop’-principe. Dat betekent eigenlijk dat in de winkel van Masterschoenen een kleine Gaborwinkel
is gekomen. Een hele wand vol Gaborschoenen: wat een keuze! En
het wordt nog mooier. Half maart wordt de Gabor-collectie (die nu al
groot is) nog uitgebreider.
Naast Gaborschoenen blijft Master natuurlijk ook de andere bekende
merken verkopen. Goede gespecialiseerde merken met een ruime
keuze, o.a. in breedtematen. U bent welkom eens te komen kijken.

Wij zijn
gesloten van
vrijdag
23 februari
t/m zaterdag
3 maart.
Vanaf dinsdag
6 maart staan
wij weer uitgerust voor u
klaar !
Fa. Lafeber
Purmerplein 13
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

v/h FRANSE

kattenbaksteentjes
2 x 20 kg

15,-

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Garantie voor Topkwaliteit

Slagerij OOSTWAL
Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

rsjes
winterlaa
extra
afgeprijsd

woensdag gehaktdag
500 gram € 2,75
750 gram € 3,75
De vertrouwde
spaarzegels
worden in de
komende
maanden
vervangen
door het Piggy
spaarsysteem.

U kunt uw
zegelboekjes
nog volmaken.
Volle boekjes
kunnen nog
altijd ingeleverd
worden.

Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Schrijf het antwoord op een blaadje of onderstaand
strookje en lever het zo spoedig mogelijk in bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen of via ‘contact’ op
www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op
een Purmerpleinwaardebon van e 15,-

PUZZEL

Naam:
telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 feb bij Dierenspeciaalzaak Vermeulen
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51
OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 153
Een gat.
De winnaar van puzzel 153 is:
F. Klaasen
Grote Diestraat 22
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

?

(raadseltje)

Als alles verkeerd gaat
waar kun je dan altijd
nog op rekenen?

OPLOSSING:
Het antwoord is:

Adres:

februari aanbieding

PPBK154

