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Juwelier Akkermans
uw juwelier op het Purmerplein

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

voorveel leuke
llen
jaarsmode
nen !
zijn al bin

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Vader Jaap Akkermans ( 1927-2013) werkte als klokken-en horlogemaker in Amsterdam. In 1968 opende hij Juwelier Akkermans in het
unieke pand ‘onder de poort’.
Het gezin woonde toen nog boven het bedrijf en zijn dochters Annemieke en Anja kregen het juweliersvak daardoor met de paplepel ingegoten. Anja zat als peuter op zijn schouders als hij de winkel rond ging
en hij haar bij elke klok de tijd leerde lezen. Beide zussen hebben van
jongs af aan in de zaak meegewerkt en hun opleiding er in gevonden.
In 1999 besloten zij samen met het bedrijf verder
te gaan en zij hebben er enthousiast en creatief hun
eigen stempel op gedrukt. Anja is meestergoudsmid geworden. Zij ontwerpt zelf sieraden, onder
de merknaam Akkermade. In deze gouden en zilveren sieraden wordt haar eigen meesterteken geslagen. Zij werkt graag met edelstenen,
vlinders, bolletjes en grillige vormen. Elk sieraad wordt maar
een keer gemaakt en is dus uniek met toegankelijke prijzen.
Maar ook uw oude en versleten sieraden
worden bij juwelier Akkermans vakkundig
gerepareerd en opgeknapt.
De werkbank staat in de
winkel.
Waakhondje Thabby is nog
in opleiding, maar doet het
al wel goed op Facebook.

Aannemersbedrijf Van Elmpt
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

BISTRO

Place du Nord
maart menu € 27,50

 Gerookte eend met rode biet
 Varkensmedaillons
met saus espagnol, of
 Koolvisﬁlet met remouladesaus
 Chocoladecake met vanille-ijs
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

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

maart aanbieding
alles voor de buitenvogels
strooivoer - 2kg
3,50
vetbollen - 6 stuks
1,50
vetbollenhouder
1,99
gepelde pinda’s-2kg 7,80
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR WERKEN MET ETEN?
Kom deze met ons delen en wordt onze nieuwe

KEUKENMEDEWERKER

m/v

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--Een man belt naar Easyjet om een
vlucht te boeken.
De vrouw vraagt: “Met hoeveel
mensen vliegt u?”
Waarop de man zegt: “Weet ik
veel, het is toch jullie vliegtuig!”

Nationale Boomplantdag

Nieuws van

De 'Nationale Boomfeestdag' (ook: 'Boomplantdag') wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart. Deze dag
in het voorjaar voor het behoud van bomen in de natuur werd voor
het eerst in april 1957 in Nederland georganiseerd door het Landelijk
Comité Boomplantdag, welke in 1980 is voortgezet in de Stichting
Nationale Boomfeestdag.
Al in 1919 was er voor het eerst sprake van een boomplantdag in
Nederland toen op 27 november van dat jaar de oprijlaan van Kasteel
Doorwerth door 240 leerlingen van alle Arnhemse lagere scholen van
nieuwe beuken werd voorzien. Jammer genoeg is er ruim 85 jaar later
nog maar een enkele stronk over van deze bomenrij.

In 1954 verschijnt een publicatie
- "World Festival of Trees" - van
de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties: "Belangstelling voor bomen is
noodzakelijk om in te kunnen zien
dat bomen bijdragen aan het welzijn en de welvaart van een natie.
Op 17 maart 2018 is bij
Vermeulen diervoeding Bomen versieren huizen en steden.
Bossen beschermen de bodem,
Purmerplein 9
houden water vast, verzachten het
van 10.30-12.30 uur
klimaat, bieden een woonplaats aan
onze dierenarts aanwezig. het wild en vormen een rustpunt
voor de mensen. De beschermende
invloed van bossen houdt niet op bij
de landsgrenzen, is niet beperkt tot één natie. Daar komt bij dat houttekorten kunnen worden aangevuld vanuit gebieden met een overschot. Om bosproducten zo goed mogelijk te verdelen over de wereld,
opdat zoveel mogelijk mensen er van profiteren, is het nodig dat de
hele wereld de waarde van bossen inziet."
De vergadering van de FAO, gealarmeerd door de omvang van de mondiale ontbossing, wilde niet dat het bij woorden bleef en nam daartoe
deze resolutie aan: "The Conference, recognising the need of arousing
mass consciousness of the aesthetic, physical and economic value of
trees, recommends a World Festival of Trees to be celebrated annually
in each member country on a date suited to local conditions." Het
komt er op neer dat ieder land wordt opgeroepen om deel te nemen
aan een 'World Festival of Trees' om de ontbossingen tegen te gaan.

Komt u ook een keer gezellig
buurten in Het Baken? Onze vrijwilligers staan voor u klaar, ook in
de maand maart 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 maart, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 11 maart
worden de klaverjaskaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten €
2,00 p.p.
Op zondag 25 maart staat om
13.00 uur de bingomolen klaar
met de bingoballetjes, kom ook en
ga met een mooi prijsje naar huis!
De vrijwilligers schenken op 1, 8,
15, 22 en 29 maart een lekker
kopje koffie (€ 1,00 van 10.00 tot
12.00 uur), aansluitend wordt een
lunch (€ 2,00) geserveerd.
NIEUW: elke derde donderdag
is de koffie/thee gratis inclusief
een koek, dit betekent dat u op 15
maart zonder portemonnee mag
binnenstappen!

De ouderen kunnen op zondag
4 maart (van 11.00 tot 12.30 uur,
kosten € 1,00 inclusief koffie + …)
een spelletje doen met enkele jonIn dat zelfde jaar riep Prof. G. Houtzagers, hoogleraar in de houtteelt geren, het aantal inschrijvingen is
en de bosgeschiedenis en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse beperkt!
Bosbouw Vereniging, naar aanleiding van deze resolutie een vergadering bijeen om aan een dergelijk Boomfeestdag vorm te geven. En zo Op woensdag 21 maart wordt
reageerde Nederland in 1956 als eerste niet-Amerikaanse staat met er gesjoeld, aanvang 13.00 uur inde oprichting van het Landelijk Comité Boomplantdag, in 1980 omge- clusief een kopje koffie/thee voor
doopt in de Stichting Nationale Boomfeestdag. In Park Berg en Bos € 2,00.
van de gemeente Apeldoorn vierden 1600 schoolkinderen op 10 april
1957 de eerste 'Nationale Boomfeestdag' in de stijl zoals we die nu Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.
nog hanteren.
Om het Purmerplein nog leuker
te maken dan het nu al is, zijn
er onlangs nieuwe vlaggen aangeschaft. Van verre zichtbaar,
fris wapperend in de wind om
aan te geven waar het gezelligste winkelplein van AmsterdamNoord is.

OPROEP
Het Baken is op zoek naar vrijwilligers die graag iets willen
doen voor de ouderen. Of dat
een gastheer-/vrouwschap is,
hulp in de keuken of de koksIn 2012 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties functie, iedereen is welkom
om hierover een vrijblijvend
besloten 21 maart uit te roepen tot Werelddag van de Bossen.
gesprek te hebben. Bel gerust
voor nadere informatie: 0235571816.
Tegenwoordig zijn er jaarlijks in ruim 400 gemeenten die deelnemen
aan de 'Nationale Boomfeestdag'. Ieder jaar worden door meer dan
150.000 kinderen, honderdduizenden bomen en struiken geplant. In
de ruim 50 jaar dat de stichting nu bestaat, zijn er al ruim 10 miljoen
bomen en struiken geplant!

Boekenweek

NL Doet

Het Oranje Fonds organiseert op De 83ste Boekenweek is van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart 2018.
9 en 10 maart 2018, samen met De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck schrijft het Boekenweekduizenden organisaties in het land, geschenk. Schrijver, natuurkundige en politicus Jan Terlouw schrijft het
NLdoet; de grootste vrijwilligers- Boekenweekessay. Het thema van de Boekenweek van 2018 is natuur.
actie van Nederland. NLdoet zet
vrijwillige inzet in de spotlights Het Boekenbal voor genodigden, de officiële opening van de Boekenen stimuleert iedereen om een week, vindt plaats op vrijdagavond 9 maart 2018.
dag(deel) de handen uit de mouIn de Boekenweek staat literaire (non-) fictie centraal. Elke Boekenwen te steken.
week heeft een thema. Dit thema vestigt de aandacht op een bepaald
segment en nieuwe uitgaven van het boekenaanbod. Uitgevers kunnen
Vrijwilligers
op deze manier aandacht vragen voor 'oud fonds'. Boekwinkels en bizijn het
bliotheken haken hierop in met het samenstellen van een assortiment
kloppend
en het organiseren van activiteiten rond het thema. Het thema biedt de
hart van
media een aanknopingspunt om te berichten over de Boekenweek en
vele sociale
alle activiteiten daaromheen.
initiatieven.
Het Oranje Fonds laat daarom met De eerste Boekenweek werd gehouden in
NLdoet zien hoe belangrijk actieve 1932. Sinds 2002 is NS hoofdsponsor van de
burgers voor de samenleving zijn. Boekenweek. Het is inmiddels een bijzonDaarnaast draagt NLdoet bij aan dere traditie van de NS geworden dat het
een goed imago van het vrijwil- Boekenweekgeschenk goed is voor gratis
ligerswerk. Ook laat NLdoet zien reizen op de laatste zondag van de Boekenhoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. week.
NLdoet is een jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag. Voorheen
heette deze dag Make a Difference Day, de naam die ook in de
Verenigde Staten gangbaar is en
op de vierde zaterdag van oktober
wordt gehouden.

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

Maak een
afspraak om er op
je Paasbest
uit te zien !
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

Aan de vooravond van de Boekenweek vindt het traditionele Boekenbal plaats in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Op dit exclusieve feest
viert schrijvend en uitgevend Nederland het begin van de Boekenweek.

---cartoon---

Het meest gezichtsbepalende element van de Boekenweek is het
Boekenweekgeschenk, waarvoor ieder jaar een literair auteur een novelle schrijft. Lezers krijgen het boek tijdens de Boekenweek cadeau bij
aankoop van ten minste E 12,50 aan Nederlandstalige boeken.
Ieder jaar wordt een auteur uitgenodigd een essay te schrijven over het
thema van de Boekenweek. Het Boekenweekessay is in de Boekenweek
voor E 3,50 verkrijgbaar in de boekwinkel.

---lezers schrijven--Gevangen in een cocon
geketend met twijfels en vragen
vliegt het uit, in een wereld;
vijandig en crimineel, waarden en
normen vormen het imago,
bestand tegen schuld en straf,
met eeuwige schoonheid,
op zoek naar bitterzoet fruit.
Van begin tot eind, kwetsbaar
en sterk, tot het stopt,
implodeert, explodeert.
Eric Muller

Lever
ook uw oud
goud bij
ons in!

spreuk van de maand

Zomertijd 2018
om 02:00 uur op

zondag 25 maart

Welbespraakt
en correct
spreken, is een
zeer grote kunst,
maar er is net zo
veel kennis nodig
om te stoppen op
het juiste moment
W.A. Mozart

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

De lente begint !

Kelly Fashion

De lente begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en
eindigt (meestal) op 21 juni. Het begin van de lente (20 of 21 maart) is
bepaald op basis van een afspraak.

Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

De komende decennia begint de lente altijd op 20 maart.

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women

Astronomisch gezien begint de lente als de
dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de
lente worden de dagen steeds langer. Deze
lentenachtevening vindt plaats op of rond
21 maart op het noordelijk halfrond. De zon
gaat dan door het lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even
lang. De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni). Dat is
het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat.
Tijdens de lente worden in de noordelijker streken van het noordelijk
halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien; geleidelijk wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.

10% korting

op paasproduct naar keuze
Alleen tegen inlevering van deze bon.
Max. 1 bon per klant. Geldig tot 1 april 2018

Amsterdam • Monnickendam
Purmerend • Volendam

Voor diverse
soorten
ledlampen
bent u bij
Lafeber
aan het
juiste adres !

Het woord lente is een oude aﬂeiding van lang en heeft betrekking op
het lengen van de dagen. Het is verwant aan het Duitse Lenz en het
Engelse lent ('vastentijd').
Na het begin van de lente gaat in Europa ook op de laatste zondag van
maart de zomertijd in, waardoor de dagen nog langer lijken.
Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint de meteorologische lente op 1 maart en duurt tot 1 juni.

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

Onze website is geheel
vernieuwd !
Nu ook met een gemakkelijk
contac�ormulier voor al uw
vragen of oﬀertes.

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

Voor (h)eerlijk brood

woensdag gehaktdag
500 gram € 2,75
750 gram € 3,75

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

vleeswaren trio
bij inlevering van
50 spaarpunten

5,-

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 maart bij Dierenspeciaalzaak Vermeulen
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 154
Je vingers
De winnaar van puzzel 154 is:
mevr. Sijffers
Korthagenuis 1
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

?

(gebruik)

Het is van jou, maar
anderen gebruiken het
meer dan jij zelf.

OPLOSSING:
Het antwoord is:

Adres:

tekstverzorging

Garantie voor Topkwaliteit

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

Purmerplein 13
v/hFRANSE
FRANSE
v/h
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

NET GEZET

Slagerij OOSTWAL

€

Fa. Lafeber

‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

PPBK155

