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op het Purmerplein

Koningsdag
op het Purmerplein
Op 27 april is het weer zover, Koningsdag!
Zolders worden opgeruimd, schuurtjes leeggehaald,
boekenkasten uitgesorteerd en als je niet oppast is
die mooie vaas van oma straks ook weg.

Slaapproblemen, moeilijk
inslapen of doorslapen?
Vraag naar informatie
of maak een afspraak.

Vrijmarkt!

Christine Burlage
geregistreerd slaapoefentherapeut
Gezondheidscentrum Tuindorp Nieuwendam
Avenhornstraat 41 - 1023 TR Amsterdam
020 6363444
c.a.burlage@mensendiecknieuwendam.nl
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En dit jaar ook op het Purmerplein, van 9:30 tot
13:30uur. Hou je van een heerlijk bakje kofﬁe? Vanaf
9:30uur staat “Coffee on the roll” op het plein.
Vanaf 11 uur komt koor Double Dutch zingen en
wie weet zijn er nog veel meer verrassingen!”
Wil je van je oude spulletjes af? Of ben je heel goed
in koekjes bakken en wil je die verkopen? Of hou
je van grabbeltonnen of andere spelletjes? Kom er
met je kleedje bij!

Place du Nord
april menu € 27,50
Gerookte boerderijkip
(oosters gekruid)
Gegrilde biefstuk met pepersaus,
of
Visstoofpot (zalm, kabeljauw)
Citroenijs met basilicum
Purmerplein 8
Amsterdam-Noord
Keuken open
voor reserveringen:
van 17.00 - 22.00
tel: 020-6360154
ma en di
www.placedunord.nl
gesloten

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

bij ons verkrijgbaar:
Geperste hondenvoeding
voor elke hond en elke
levensfase

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

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

BISTRO

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

Juwelier
Volg ons op

Facebook!
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Eigen reparatieatelier in onze zaak,
voor reparaties aan alle gouden en
zilveren sieraden.

Snelle service
(dezelfde week klaar)
Kom langs voor een vrijblijvende waardebepaling

Ook inruil oud goud
voor contant geld

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

---mopje--Tijdens een bezoek aan een
zorginsteling vraagt de koning aan
de directeur: ‘Hoe kun je nou zien
of de patiënt wel of niet goed bij
zijn hoofd is?’ Zegt de directeur:
‘Wij vullen een bad met water,
geven aan de patiënt een theelepeltje en een plastic boodschappentas en we vragen hem het bad
te legen’.
‘Ja, Ja'’, zegt de koning, ‘ik begrijp
het. Een normaal persoon neemt
de tas, die is groter dan de lepeltje’.
‘Neen’, antwoordt de directeur,
‘een normaal persoon trekt de
stop er uit.’

PAASGEBRUIKEN
Veel paasgebruiken zijn afgeleid
van het niet-christelijke lentefeest,
zoals het rapen van eieren. Boeren
beschouwden eieren als een kiem
van kracht. Ze begroeven ze in hun
velden opdat ze hun kracht op de
bodem over zouden brengen en
voor een goede oogst zouden
zorgen. Later dienden de eieren
voor de katholieken ook om na de
veertigdaagse vastenperiode (die
na de viering van Carnaval begon)
weer op krachten te komen. Met
Palmpasen werden de eieren ingezameld.

Van wolf tot hond

en de daarbij behorende voeding

---cartoon---

Zoals algemeen is aangenomen kunnen we ervan uitgaan dat honden
afstammen van de wolven. Die verwording tot huisdier verliep echter
niet van de ene op de andere dag.
Een ding is vrijwel zeker: de voorouders van onze huidige honden
waren in het wild levende dieren die overleefden door datgene wat
de omgeving hen te bieden had. Hun gevarieerde menu bestond uit
prooidieren zoals planteneters (waarvan de kleinere met huid en haar
Secretaressedag
werden opgegeten) inclusief de inhoud van de maag en darmen (met
voorverteerde grassen, zaden en granen; voor de koolhydraten), dode
Secretaressedag is een jaarlijks
dieren (aas), wilde vruchten en wortelstokken.
terugkerende dag waarop secretaresses in het zonnetje worden
De wilde honden leefden steeds
dichter bij de mens en haalden daar gezet. Ze krijgen op deze dag vaak
beduidend voordeel uit zoals on- een attentie van hun werkgever
derdak, warmte, veiligheid en regel- of collega's. Secretaresse-dag valt
in de Benelux op de derde donmatig iets te eten.
Op het erf kon de hond zelf kiezen derdag van april.
uit diverse voedingsstoffen zoals voornamelijk etensresten van de
mensen, slachtafval zoals ingewanden, gestorven dieren, uitwerpselen
van planteneters zoals paarden of schapen én andere zaken waarvan
de hond, instinctief, vond dat hij die nodig had en veilig kon eten. Wanneer het aanbod van voedsel te ge-ring was volgde hij zijn oerinstinct
en ging op jacht.
Belangrijk hierbij was de aangeboren eigenschap (instinct) dat de hond
kon selecteren tussen 'nodig' en 'niet nodig' en kon kiezen tussen
'goed' en 'niet goed'. Door deze mogelijkheid tot kiezen stelde de hond
zelf zijn menu samen en zorgde ervoor dat hij alles binnenkreeg wat hij
nodig had; en alles liet liggen wat niet goed voor hem was.

Tegenwoordig wordt het dagelijkse menu werd voor hem klaargezet,
en dat betekent dat de hond niet meer zelf kan kiezen. Het grote na- Secretaressedag is een Amerideel hiervan is dat de hond heel vaak van de ene (voedings)stof teveel kaans idee. Het werd op 20 april
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heel blokje: € 47,35
bij verwerking op hogere temperaturen, zoals bij vele andere merken
half blokje: € 35,25
hondenvoer, wel kan gebeuren.
Bel: 06 29 28 30 97
mail naar info@netgezet.nl
FarmFood hondenvoer is verkrijgbaar bij dierenspeciaalzaak
of kijk op www.netgezet.nl
Vermeulen op het Purmerplein 9.

N���w� v��
Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183
Vanaf nu ook fysioﬁtness.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.
Komt u ook een keertje langs in
Het Baken? Ook in april maken
onze vrijwilligers het weer gezellig voor de eenzame ouderen uit
de buurt.
Zondag 1 april kunnen de ouderen (van 11.00 tot 12.30 uur,
kosten € 1,00 inclusief kofﬁe +
…) een spelletje doen met enkele
jongeren, het aantal inschrijvingen
is beperkt!
Er wordt geklaverjast op 9, 16, 23
en 30 april, aanvang 12.45 uur.
Ook op zondag 8 april worden
de klaverjaskaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Op zondag 29 april staat om
13.00 uur de bingomolen klaar
met de bingoballetjes, kom ook en
ga met een mooi prijsje naar huis!
Op woensdag 18 april wordt
er gesjoeld, aanvang 13.00 uur inclusief een kopje kofﬁe/thee voor
€ 2,00.
Elke donderdag (5, 12, 19, 26
april) wordt een lekker kopje
kofﬁe geschonken (€ 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 19 april zonder
portemonnee mag binnenstappen!
Voor alle activiteiten geldt: tevoren aanmelden want VOL = VOL.
Een bijzondere dag is Koningsdag.
Buurtgroep Nieuwendam organiseert
een vrijmarkt op het Purmerplein van
9.30 tot 13.30 uur.
Het Baken zal die dag ook een bijdrage leveren aan wat oer-Hollandsche buurtgezelligheid en kinderen
die pret hebben en een zakcentje
kunnen verdienen. Hou de kranten in de gaten voor de details of
kijk op https://www.facebook.com/
events/171381360311028/.

Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,
dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

Nationale museum week

Van maandag 9 t/m zondag 15 april 2018
Waar komt ons verleden tot leven?
Waar bewaren we onze schatten?
Waar kunnen we leren wie we zijn?
Waar komen we weer even tot onszelf?
Waar hebben we onverwachte ontmoetingen?
Waar vinden wij ons echte goud?
De wereld verandert razendsnel. Daarom zijn musea misschien wel
belangrijker dan ooit. Het zijn onze plekken van bezinning en herkenning. Van verwondering, verbazing en ontroering. Musea verbinden
ons met het verleden, met het nu. Met het grote verhaal over wie we
werkelijk zijn.
Nederland telt vele prachtige museumcollecties over geschiedenis,
beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en
volkenkunde. Ze zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons
land en daarmee van onszelf. Musea vertellen verhalen die we niet
mogen vergeten. Elke collectie toont ons een deel van een geweldig
cultureel kapitaal – ons echte goud!
Dat enorme culturele kapitaal is van ons allemaal. Van maandag 9 t/m
zondag 15 april 2018 staan de Nederlandse museumschatten opnieuw
volop in de schijnwerpers. Ga het samen ontdekken. Binnen én buiten
de muren van het museum. Pronkstukken, bijzondere activiteiten en
initiatieven… ze zijn dichterbij dan je denkt!

Vraag naar de
nieuwe
FIMARANDI
kortingskaart !
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

égumes
aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

ELKE ZATERDAG !

2e bakje salade
voor de halve prijs !
keuze uit 8 soorten
Purmerplein 14 - tel 6360373

NET GEZET
tekstverzorging
Verras u zelf
en vraag eens vrijblijvend
een oﬀerte aan voor uw
drukwerk.
Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

Lees de PURMERPLEINBUURTKRANT
ook on line.

OPROEP Het Baken is op zoek
Daar vindt u o.a.
naar vrijwilligers die graag iets wildeze krant on line,
len doen voor de ouderen. Of dat
handige links naar de website van onze adverteerders,
een gastheer-/vrouwschap is, hulp
vorige nummers van de PPBK
in de keuken of de koksfunctie,
en nog veel meer.
iedereen is welkom om hierover
Ga
naar:
een vrijblijvend gesprek te hebben.
Bel gerust voor nadere informatie:
023-5571816.

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

spreuk van de maand

Wat geweldig dat
niemand ook maar
één moment hoeft te
wachten met het verbeteren van de wereld.
Anne Frank

Kelly Fashion

5 mei:

Vrijheidsmaaltijd
op het Purmerplein

Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Op 5 mei worden in heel Amsterdam de Vrijheidsmaaltijden georganiseerd door het 4&5 mei comité Amsterdam. Dit jaar voor het
eerst ook op het Purmerplein, van 17:00 tot 19:00uur.
Het is een hele mooie gelegenheid om met buren samen
te genieten van een heerlijke maaltijd. Er zal ook een verhalenverteller zijn die ons vertelt over de buurt van vroeger en nu.

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

Er is een grote pan soep en deelnemers wordt gevraagd om ook
een gerecht mee te nemen om te delen.
Deelname is gratis, maar gaat wel op inschrijving, zodat van te
voren bekend is hoeveel deelnemers er zijn.
De inschrijving zal gaan via e-mail en via inschrijﬂijsten
bij de winkeliers van het Purmerplein.
Vanaf 3 april is alle info over de vrijheidsmaaltijd te vinden op
Facebook (Buurtgroep Nieuwendam en Buurtverhalen).
Vier de vrijheid mee !

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

Tot dan!
Wordt het weer eens
tijd voor onderhoud
aan al uw apparatuur?
Kom eens langs !
Wij hebben de juiste
middelen en vakmanschap in huis !

Garantie voor Topkwaliteit

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

Voor (h)eerlijk brood

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

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

Bekijk
de aanbiedingen
on line met PIGGY
of in de winkel !

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 155
Je naam

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

Fa. Lafeber

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

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

De winnaar van puzzel 155 is:
F. de Wit
Nieuwendammerstraat 15
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

?

(cryptogram)

Een koning
die overdag vrij is.

OPLOSSING:
Het antwoord is:
Naam:
Adres:

In 1 dag
klaar

telefoonnummer:

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