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Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

de scholen zijn weer begonnen
let op de spandoeken

Purmerplein 13
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Vinden de mensen om u 
heen ook dat de televisie 

zo hard staat?
Dit is de oplossing en kan 
op alle televisietoestellen 

worden aangesloten.
Geen hoofdtelefoon meer 
op uw hoofd maar lekker 

draadloos in uw nek.
Zo simpel is het. 

Kom eens langs om deze 
ervaring te beleven.

Na een lange zomervakantie beginnen de scholen weer. Spannend 
voor alle kinderen die aan een nieuw schooljaar beginnen! Helaas ge-
beuren er in deze de tijd van het jaar veel ongelukken. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen extra goed oplet, zie je de ‘De Scholen Zijn Weer 
Begonnen’ spandoeken weer hangen in jouw buurt. Het is belangrijk 
dat iedereen in de buurt veilig over straat kan. 

Elk jaar zien we dat het aantal 
verkeersslachtoffers onder scho-
lieren bijna verdubbelt in de eerste 
weken na de zomervakantie. 

Drie tips voor ouders als voor-
bereiding op het nieuwe school-
jaar:
1. Oefen de route. Fiets de route een paar keer samen en wijs 
onderweg op mogelijke gevaarlijke situaties.
2. Afl eiding onderweg. Als je kind een mobiel heeft maak dan af-
spraken over het gebruik daarvan in het verkeer. Door al fi etsend be-
richten te lezen en daarop te reageren mis je hele stukken onderweg. 
3. Zorg voor een veilige fi ets. Werken de remmen nog goed? Doet 
de verlichting het? Ga voor een reparatie even langs de Allrounder op 
het Purmerplein !

Het is na de rustige vakantiepe-
riode sowieso weer even wen-
nen aan meer auto’s en fi etsers in 
het verkeer. Vaak denken dat hen 
niets overkomt en schatten ze 
verkeerssituaties niet altijd even 
goed in.

Automobilisten moeten proberen rustig aan te doen en een beetje in 
de vakantiestemming te blijven. Dan ben je ook relaxter in het verkeer: 
je rijdt minder hard en je ergert je minder snel aan een scholier die 
een onverwachte beweging maakt. Je doet dat simpel: gewoon iets eer-
der opstaan, een lekker ontbijtje eten en op tijd van huis vertrekken.

Maar het belangrijkste advies is: laat jezelf niet afl eiden. Neem geen 
telefoon op in de auto en ga geen berichten lezen of schrijven. Make-
up aanbrengen gaat veel beter thuis voor de spiegel en van ontbijten 
onderweg wordt je auto alleen maar vies. En als je niet per se die route 
langs een school hoeft te pakken, doe het dan ook niet. Dat zorgt voor 
minder drukte bij scholen en zo komt iedereen veilig op bestemming.
                                                                             (Bron: K. van Muiswinkel-Nextdoor.nl)

herfst
collectie !



herdenken
 door Rijk van den Hoek.

In mei herdachten we de Tweede 
Wereldoorlog. In augustus die 
oorlog weer, plus de koloniale 
oorlog met De Republiek Indone-
sia. Ik keek naar de herdenking in 
Den Haag zag tot mijn verwonde-
ring erg veel familieleden. Althans, 
veel gezichten kwamen me ont-
zaglijk bekend voor. Ze deden me 
denken aan oom en tantes, neven 
en nichten. Het was een vreemde 
ervaring. 

Ik herinner me wel dat we een 
koloniaal hadden in de familie, een 
verre oom of zo die zich van ar-
moe liet ronselen als soldaat in het 
Koninklijk Nederlands-Indische 
Leger, wellicht in de hoop op een 
glanzende carrière. En wie weet 
hoeveel familieleden er in vorige 
eeuwen zich vermengden met 
mensen van Indische afkomst of 
weet ik veel van waar. Als ik erover 
nadenk zag mijn grootmoeder van 
vaders kant er opvallend uit als 
veel Javaanse oma’s. Zo ook mijn 
oma van moeders kant en haar 
zussen met hun zwarte haardos 
en donkerbruine ogen. Ik weet het 
niet, ik zie er heel ‘arisch’ uit 

Maar wie weet zijn we allemaal 
familie, over de hele aarde. Er zijn 
mensen die onderzoek doen naar 
de herkomst van de mens. Zo te 
zien zijn we niet afkomstig van de 
chimpansee, maar we zijn er wel 
verre neven en nichten van, dat 
wel. En dan praten we over mil-
joenen jaren gegevens die afgeleid 
zijn van fossiele geraamtes en an-
dere lichaamsresten waarvan de 
wereldgeschiedenis wordt afgeleid. 
Over zo verre geschiedenis be-
staan geen teksten. Er zijn wel te-
keningen op de rotsen en in grot-
ten gevonden. En misschien ook 
symbolen of teksten. Maar wie kan 
die lezen?

En wat blijft er over van onze be-
schaving, na een tijdje. Wat weten 
ze over een- of tweeduizend jaar 
nog van de Tweede Wereldoorlog, 
van de Twin Towers op 9/11, of 
van Oekraine, of van de milieu-
problemen die we hebben helpen 
versterken, of van sociale ongelijk-
heid waarin de neo-liberalen ons 
enthousiast, doch heel dom, heb-
ben gestort?

30 jaar Bijlmervliegramp, Club RoXY 
en de Amsterdamse wooncrisis 

Tweede editie Collecting the City opent 25 september 
in het Amsterdam Museum 

Op zondag 25 september 2022 opent de tweede tentoonstelling vanuit 
het verzamelproject Collecting the City in het Amsterdam Museum. In 
het project Collecting the City (2021-2025) ‘verzamelt’ en presenteert 
het Amsterdam Museum samen met gemeenschappen, particulieren en 
instellingen uit Amsterdam de verhalen en objecten van de stad van 
nu. In deze tweede tentoonstelling van de programmalijn brengt het 
Amsterdam Museum opnieuw samen met drie partners uit de stad 
verschillende onderwerpen onder de aandacht. Ditmaal met: Imagine 
IC (over de Bijlmervliegramp), fotograaf Cleo Campert (over haar Club 
RoXY) en Museum om de Hoek (over de wooncrisis in Amsterdam).

“Wat hebben de Bijlmervliegramp, Club RoXY en de wooncrisis met 
elkaar gemeen? Nou, dat mensen in de stad het onderwerpen vinden 
die de stad hebben gevormd of vormen en die daarom een plek zouden 
moeten krijgen in het Amsterdam Museum. ” zegt Gonca Yalciner van 
het Amsterdam Museum: “Wie beter dan de mensen in de stad weten 
wat de stad van nu behelst en wat mensen in de stad bezig houdt? Door 
te luisteren en samen te creëren (co-creatie) proberen we die leven-
dige stad zoveel mogelijk te vatten zodat de collectie van het Amster-
dam Museum aan het einde van het project in 2025 een veel completer 
verhaal van Amsterdam vertelt. ” Deze tweede editie van Collecting the 
City neemt bezoekers vanuit drie samenwerkingspartners mee langs 
drie thema’s. 

30 jaar Bijlmervliegramp. 
Op 4 oktober 2022 is het precies der-
tig jaar geleden dat een Boeing 747 
van luchtvaartmaatschappij El Al neer-
stortte op de flats Groeneveen en 
Klein-Kruitberg in de Amsterdamse 
Bijlmermeer. Een ingrijpende gebeur-
tenis die veel mensen in de stad van 
vandaag nog steeds met zich meedra-

gen.  Er zijn krantenkoppen, tekeningen van basisschoolleerlingen van 
toen, brokstukken van het vliegtuig en enkele hedendaagse kunstwer-
ken te zien. 

Ode aan Zubrowka, de Muze van Club RoXY 
In het tweede gedeelte van de tentoonstelling Col-
lecting the City toont Cleo Campert haar presen-
tatie Ode aan Zubrowka, de Muze van club RoXY. 
Campert was huisfotograaf van Club RoXY, de 
iconische Amsterdamse houseclub die in 1999 af-
brandde. Campert deelt haar herinneringen aan de 
club die in de jaren ‘80 en ‘90 een paradijselijk toe-
vluchtsoord was voor iedereen die wilde ontsnap-
pen aan de grijze buitenwereld. 

Museum om de hoek #2: Operatie wonen. 
Ditmaal maken Museum Amsterdam Noord, 
Historisch Archief De Baarsjes, Van Eesteren Mu-
seum en Borneo Architectuur Centrum samen 
een tentoonstelling waarin vanuit het heden 
teruggeblikt wordt op een eeuw Amsterdamse 
wooncultuur. Het resultaat is een kritische re-
flectie op de ontwikkeling en de huidige woon-
situatie in vier Amsterdamse wijken – Van der 
Pekbuurt, De Baarsjes, Slotermeer en het Oost-
elijk Havengebied.

Collecting the City #2 is te zien vanaf zondag 25 september 2022 
tot en met dinsdag 21 mei 2023 in het Amsterdam Museum aan 
de Amstel, Amstel 51.                                                        (Ingezonden)

Buurtnieuws

Is u iets opgevallen in de 
buurt? 

Heeft u een leuke foto? 
Wilt u iets kopen of verkopen? 

Zoekt u een oppas voor uw kind?
Weggelopen kat teruggevonden??

De Purmerpleinbuurtkant heet 
niet voor niets ‘buurt’-krant! 

U kunt altijd uw foto, verhaal-
tje, opmerking of gratis oproep 

mailen naar 
info@netgezet.nl 

of via de website van dit blad:
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

10 en 11 september 
Open 

Monumentendag

Jaarlijks in het tweede weekend 
van september openen duizenden 
monumenten in Nederland gra-
tis hun deuren tijdens de Open 
Monumentendag van de Vrienden-
Loterij. De stichting Nederland 
Monumentenland organiseert dit 
weekend samen met lokale comi-
tés. Het doel van deze dagen is dat 
er aandacht wordt gevraagd voor 
de monumenten en om het Ne-
derlands cultureel erfgoed toegan-
kelijk te maken. Het evenement 
trekt jaarlijks ruim één miljoen 
bezoekers en dat maakt het een 
van de grootste culturele eve-
nementen in Nederland. 

24 september 
Burendag 

Op initiatief van Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds is het ie-
der jaar op de vierde zaterdag in 
september Burendag. Het doel 
van deze dag is het om samen te 
komen met je buren en iets goed 
voor elkaar te doen.



Vele mensen lopen Het Baken 
voorbij zonder dat zij weten wat 
er zich binnen afspeelt. Enkele van 
onze gasten waren “passanten” 
die verrast waren dat Het Baken 
een ontmoetingsplek is waar nog 
gegeten wordt ook!
Op de maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag koken onze vrijwil-
ligers een warme maaltijd! Voor 
€ 6,00 kunt u aanschuiven voor 
een soepje, hoofdgerecht, toetje 
en een kopje thee/koffi e. Kom een 
keer met uw vriend of vriendin, 
buurman of buurvrouw, welkom!
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!
Het weekmenu hangt op het raam, 
zichtbaar voor passanten, waarvan 
wij hopen dat men een keertje 
komt “proef eten”! Misschien 
voor u reden een keer “aan te 
kloppen”!?

In het Baken organiseren de vrij-
willigers ook nog andere leuke 
dingen, er wordt geklaverjast op 
de maandagmiddag, één keer per 
maand gesjoeld op de woens-
dagmiddag en elke laatste zondag 
van de maand start om 13.00 uur 
de bingo, kom ook en ga met een 
prijsje naar huis! Ook hier geldt: 
graag aanmelden!

Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website www.stichting-het-
baken.nl. U mag ook gewoon even 
aanbellen op de Avenhornstraat 
18hs!

N���w� v�� 

Stuur uw nieuwsfoto, buurtnieuws, oproep, vraag 
of aanbod naar info@netgezet.nl 

Wij plaatsen het graag in de Purmerpleinbuurtkrant.

fi lm in 
Huis van de Wijk

Beste buurtbewoners, 

Op 6 september start er weer 
een nieuw ‘Boek en Film’-seizoen 
bij het Huis van de Wijk op het 
Waterlandplein.
Er wordt gestart met de verto-
ning van de fi lm “The Help” naar 
het boek ”Een keukenmeidenro-
man” van Kathryn Stockett.

Het verhaal speelt zich af in het 
broeierige zuiden van Amerika, en 
is goed voor een lach en een traan. 
Want wat als de hulp die zorgt dat 
alles reilt en zeilt in het huis, en 
tevens voor dekinderen zorgt, in 
opstand komt?

Aanvang van de fi lm is 13.30 uur
Entree € 5,00 - Stadspas met 
groene stip € 2,00

Mag je dan wel een beetje verdrietig zijn?

Oorlog hier en oorlog daar, overstroming hier en natuurbrand daar,  ar-
moede hier en honger daar  en zo kan ik nog even doorgaan. Maar toch 
moest ik vandaag een traantje laten om het verlies van een “boom”.
Toen ik hier als baby van nog geen jaar in 1950 kwam wonen, stond er 
een zielig klein boompje, dat nog moest worden gesteund door een 
fl inke paal. Anno 2022 is dat zielige boompje uitgegroeid tot een mooie 
volle boom, die pas laat in het voorjaar zijn bladeren laat zien, maar dan 
ook pas als één van de laatste bomen de bladeren laat vallen. Hij staat 
voor mijn slaapkamerraam en voorkomt, dat ’s morgens vroeg de volle 
zon mijn dromen verstoort.
Deze boom heeft gezien hoe mijn broers en ik heb leren steppen, fi et-
sen en  schaatsen, deze boom heeft gezien hoe ik met de buurmeisjes 
ging touwtje springen en met de buurjongens ging “stoepen”.  Hij was 
getuige van een mensenleven lang lief en leed. Kortom, deze boom kent 
mij door en door.
En uiteraard stond hij ook wel eens in de weg. Als, in het voorjaar, 
buiten voor het slaapkamerraam één  van de koeien een kalf kreeg en 
de geboorte dan precies achter de boom plaats vond. 

Vandaag kwam er een in-
genieus apparaat voorrijden. 
Binnen vijftien minuten was 
“mijn” boom gereduceerd 
tot een boomstronk. Hoe-
wel hij er gezond uit zag, 
was hij blijkbaar ziek of een 
gevaar voor zijn omgeving.
Ik werd er echt verdrietig 
van.
En zoals gemeld, er is al genoeg verdriet in deze wereld, dus ik probeer 
het nu een positieve draai te geven. Ik zie ’s morgens de zon veel eerder 
en ik heb een vrijer uitzicht op het park aan de overkant.
                                                      (Ingezonden door: M. Groenewoud, (Watergangseweg))

Bewoners van Tuindorp Nieu-
wendam kunnen tijdens het 
inloopspreekuur terecht bij de 
gebiedsmakelaar Jozua Ros om 
direct vragen te stellen over za-
ken die spelen in hun buurt. 
Heeft u hulp nodig bij een goed 
idee voor de buurt of wilt u 
iets organiseren? Hier kan de 
gebiedsmakelaar uw ook bij 
helpen!
Komt u langs?
Wanneer: 15 september / 20 
oktober / 17 november / 15 de-
cember 2022
Hoe laat: tussen 19.00 en 21.00 
uur
Waar: Stichting Het Baken, 
Avenhornstraat 18 HS
www.amsterdam.nl/noord

- - - m o p j e - - -

De juf vraagt de kindertjes iets 
over zichzelf te vertellen.
Marietje: 'Ik woon in Haarlem'.
De juf zegt: 'Dat is leuk Marietje!'
Jantje is de volgende die iets mag 
vertellen.
Jantje zegt: 'De mijne is 20 cm!' 
De Juf is nu wel erg boos en zegt:
'Jantje, blijf jij maar na!', waarop 
Jantje zegt: 'Tja, dat dacht ik al...'

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00



OPLOSSING PUZZEL NR 208
Het juiste antwoord is: 
Bij Kees Gutter, op het Purmer-
plein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 208 is:
Coen van Buschbach, ingestuurd 
via de website van dit blad.

Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

MAAK EEN 
AFSPRAAK OM 

UW HAARKLEUR 
WEER BIJ TE 

WERKEN! 

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 sep bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

Schrijf het antwoord op onderstaand strookje en lever het zo 
spoedig mogelijk in bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13 
of via ‘contact’ op www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 5,-

Waar is dit?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?PPBK209

spreuk van de maand

Je kunt nooit 
minder leren

N.N.

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 42,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 30,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 en voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ABUS sloten
- schaatsen slijpen

In 1 dag
 klaar

 
 
 

 
Samen Aangenaam Ouder Worden 

 
 
 
 
 

houdt je gezond. 
(inspiratiebron: www.biehealthy.nl) 

 

Ingezonden door: Liesbeth Brouwers, onbezoldigd zzp-er in het kader van SAOW 
(Samen Aangenaam Ouder Worden), maar dan betaalbaar.

Het Purmerplein rond 1929                                              (Bron: Pinterest)

- - - c a r t o o n - - -

De mooiste sieraden van Zinzi voor 
jong en oud vind je bij ons!

Nu
met gratis 
magazine!

BEZORGERS 
De Purmerpleinbuurtkrant zoekt 

voor de maandelijkse huis-aan-huis verspreiding

Hoge beloning !

Interesse ?
Bel met Caroline Lafeber (020-6368273) of 
kom even langs in de winkel: Purmerplein 13

PURMERPLEIN
buurt krant

 

Winkelcentrum Purmerplein

PURMERPLEIN
buurt krant

 

Winkelcentrum Purmerplein

Voor de maandelijkse bezorging 
van de Purmerpleinbuurtkrant 

worden bezorgers gevraagd voor 
de omgeving 

Nieuwendammerdijk


