PURMERPLEIN
buurt krant
nr. 161
sep 2018

De Purmerpleinbuurtkrant wordt maandelijks verspreid in Amsterdam-Noord, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp
en Schellingwoude in een oplage van 10.000 stuks. Uitgave, redactie, opmaak en druk: Net Gezet-tekstverzorging, Amsterdam.
Tel.: 06 29 28 30 97 - E-mail: info@netgezet.nl - Verspreiding: 020-6360308 - www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Aanbiedingen gelden voor deze maand, tenzij anders vermeld en zolang de voorraad strekt. Zetfouten voorbehouden.
Kopij en advertenties voor de volgende Purmerpleinbuurtkrant inleveren of liever mailen vóór 22 sep 2018

Place du Nord
nieuwe gezichten, nieuwe gerechten
Sinds kort heeft bistro Place du Nord op
het Purmerplein een nieuwe eigenaar.
Of eigenlijk twee, want Place du Nord is
overgenomen door twee jonge Iraniërs, te
Purmerplein 8
020 - 6360154
Amsterdam-Noord
info@placedunord.nl weten Ali en Tina. En dat is goed nieuws,
want niet alleen is het aantal gerechten ﬂink
Franse en Perzische keuken uitgebreid met heerlijke Perzische specialiteiten, ook de prijs voor veel gerechten
Welkom bij Place du Nord ! is verlaagd. Kortom: hoogste tijd voor een
bezoekje aan Place du Nord. U wordt vrienop vertoon
delijk ontvangen en bovendien krijgt u in de
van deze advertentie krijgt u maand september op vertoon van de ad10 % korting
vertentie in dit blad, nog eens 10 % korting
op de rekening.
(geldig van 1- 30 september)

Place du Nord

NA DE LANGE, HETE
ZOMER WORDT HET
HOOGSTE TIJD OM
UW KAPSEL WEER
IN MODEL TE LATEN
BRENGEN !

De keus om lekker te eten bij Place du Nord is groot. Behalve de
bekende westerse gerechten uit de Franse keuken is er ook een ruime
keuze Perzische heerlijkheden. Uit de Franse keuken noemen we de
vermaarde rib-eye, de malszachte kogelbiefstuk of de zalm en de zeebaars voor de visliefhebbers. Maar dan de Perzische gerechten: wat
dacht u van de traditionele qormeh-sabzi, een overheerlijke stoofschotel, boordevol groenten, geserveerd met rijst en
salade of met typisch Perzische bijgerechten, zoals
yoghurt met komkommer of salade shirazi, een
typisch Perzische salade gemaakt met komkommer.
rode uien, tomaten en citroensap. Gaan we terug
in de geschiedenis en wel zo’n 2500 jaar terug dan
wisten de sultans van toen wel wat lekker was !
Een chelokabab soltani. Dat zijn twee soorten kabab, een van ossenhaas en een van
gehakt. Dit in combinatie met rijst
(of frietjes of zelfs aardappelpuree)
is een streling voor de tong ! Niet
te missen !
En dat alles vlak om de hoek. Bij
Place du Nord op het Purmerplein.

Purmerplein 24 Petra & Simone Heeft u niet veel zin om te kiezen,
020-6371227
+ team dan is er ook een maandelijks wisselend Perzisch 3-gangen menu. En
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

om het geheel compleet te maken kunt u uw maaltijd in het gezellige
restaurant Place du Nord eindigen met een fantastisch dessert: tante
Ali of bastani zaferani (Perzisch ijs).

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

---mopje--Het is herfst.
Twee koeien zitten in een boom.
Plots komt er een paard voorbij
gevlogen.
"Kijk eens," zegt de ene koe,
"daar vliegt een paard".
"Daar," zegt de ander
"vliegt er nog een".
"Inderdaad overal paarden.
Er moet hier vast een nest in de
buurt zijn.”
"Nee, ze vliegen allemaal naar het
zuiden. Het zijn trekpaarden".

De ‘r zit weer in de maand...
Als de R in de maand was, kon je vroeger lastig aan vers fruit en groente komen. Mensen kregen te weinig vitamine C binnen en hadden hierdoor een slechtere weerstand. Ze werden vatbaarder voor infecties
en sneller ziek. Vandaar dat ze vitaminepillen zijn gaan slikken om toch
gezond te blijven. Nu kun je je niet meer indenken dat er geen vers
fruit en groente is. Toch blijven we nog steeds roepen dat de R in de
maand is. Is dat na zoveel jaar dan nog wel nodig?
Het wordt kouder, de dagen korter en de zon heeft minder zonuren.
We zijn meer binnen dan buiten waardoor we dichter op elkaar zitten.
En ondanks dat we voldoende fruit en groenten hebben waarin de vitaminen en voedingsstoffen goed bewaard blijven, heb je in de herfst en
winter meer kans om een virus op te doen.Vandaar dat er vaak wordt
gesproken over vitamine C en D als de R in de maand was.

Het is goed vissen in Nieuwendam.

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

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

Deze caravan werd op de
Purmerweg gelost om verder
met mankracht verplaatst te
worden.
Eindbestemming niet bekend.

Vitamine C als de R in de maand is
De bekendste vitamine is C. Het is nodig voor de vorming van
bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand houden van de weerstand. Vitamine C zit met name in koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en aardbeien. Om de vitamine te behouden wordt geadviseerd om
het kort te koken in weinig water. Eet je te weinig groente, fruit en/
of aardappelen, dan kan het zijn dat je een tekort aan vitamine C hebt.
Wat ervoor zorgt dat je een verminderde weerstand hebt.

U kent ze vast: de spandoeken
langs de weg met 'De scholen zijn
weer begonnen'. Ze moedigen
automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden
met kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. De
boodschap: kinderen moeten veilig
naar school kunnen. Of ze nu zes
of zestien jaar oud zijn. Direct na
de zomervakantie is het risico op
een ernstig ongeluk bij kinderen
van 12 jaar namelijk bijna 2x zo
groot als in de rest van het jaar.

De scholen zijn weer begonnen is
een van de bekendste campagnes
van Veilig Verkeer Nederland. Voor
schooljaar 2018-2019 wordt de
campagne op maandag 20 augustus gelanceerd. De inzet van
bijbehorende materialen loopt in
elke regio een week voorafgaande
Vitamine D als de R in de maand is
Vroeger namen mensen een lepel levertraan als de R in de maand was. aan de start van de scholen tot 2
De reden is dat je in de herfst- en wintermaanden minder zon ziet en weken daarna.
daardoor minder vitamine D aanmaakt. Tegenwoordig zijn er (gelukkig) vervangers voor de levertraan om voldoende binnen te krijgen. Wees alert
Het Voedingscentrum raadt dit met name aan bij kinderen tot en met Aan het begin van het schooljaar
drie jaar, mannen en vrouwen met een donkere huidskleur, zwangere zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een
vrouwen, vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar.
nieuw schooljaar. Ook lopen en
ﬁetsen veel kinderen een nieuwe
Geef je weerstand een boost
Kortom: het advies is nog steeds om je weerstand een extra boost route naar school. U en andere
te geven als de r in de maand zit. Dit komt met name doordat we verkeersdeelnemers zien na een
vatbaarder zijn voor virussen. Zelf heb je een groot aandeel in het lange rustige periode in het ververhogen van je weerstand. Vandaar dat het advies in de herfst- en keer weer schoolgaande kinderen
op de weg. Met de actie 'De schowintermaanden luidt:
len zijn weer begonnen' maakt
eet voldoende fruit en groeten;
VVN met name automobilisten
eet gevarieerd;
extra alert op scholieren in het
beweeg voldoende, blijf sporten;
verkeer. Want hoe beter iedereen
zorg dat je goed en voldoende slaapt;
rekening houdt met elkaar, hoe
was je handen regelmatig;
beter het is voor de verkeersveitrek erop uit, ga naar buiten
ligheid.

Lees de PURMERPLEINBUURTKRANT ook online
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
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---cartoon--Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183
Vanaf nu ook fysioﬁtness.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Ondanks de warmte hebben de
vrijwilligers alle activiteiten én de
maaltijden “gewoon” verzorgd,
petje af voor hen! Komt u ook een
keertje buurten, u bent welkom!
Vele ouderen voelen zich thuis in
Het Baken.

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

Augustus was warm maar zeker
gezellig met enkele extra activiteiten! We waren heel blij met een
vrijwillige hobbykok die op een
zondag een extra maaltijd heeft
verzorgd en voor de vaste gasten
is een barbecue georganiseerd
met een heus draaiorgel!
Hoe ziet de september-agenda
eruit?!
Er wordt geklaverjast op 3, 10, 17,
24 september, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 9 september worden de klaverjaskaarten
geschud, aanvang 12.45 uur, kosten
€ 2,00 p.p.
Op woensdag 19 september
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00
uur inclusief een kopje kofﬁe/thee
voor € 2,00.
Op zondag 30 september
worden de bingoballetjes uit de
kast getrokken, aanvang 13.00 uur,
kom ook en win een mooie prijs,
kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (6, 13, 20 en
27 september) wordt een lekker kopje kofﬁe geschonken (€
1,00 van 10.00 tot 12.00 uur),
aansluitend wordt een lunch (€
2,00) geserveerd. Elke derde
donderdag is de kofﬁe/thee gratis inclusief een koek, dit betekent
dat u op 20 september zonder
portemonnee mag binnenstappen!
Welkom op de Avenhornstraat
18hs (aanmeldingen graag op 0206372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevoren aanmelden want VOL = VOL.
OPROEP Het Baken is op korte
termijn op zoek naar een coördinator die op zelfstandige wijze de
vele zaken, die (ad hoc) op hem/
haar afkomen, afhandelt dan wel
communiceert met bestuur/vrijwilligers. Bel gerust voor nadere
informatie: 023-5571816.

U kunt de oplossing van de
puzzel ook insturen via de
website van dit blad !
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

nieuw in het assortiment

Stuzzy
kuipjes
voor de hond
100 g
0,57
Barbecuen in Het Baken op 15 augustus

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

In 1 dag
klaar

Garantie voor Topkwaliteit

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

De 'r' zit weer in de maand, dus tijd voor...

o
erwtens

ep !

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

spreuk van de maand

of een van onze
huisgemaakte stamppotten.
Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Wie zijn eigen weg
gaat, kan door
niemand worden
ingehaald.
NN

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

Het grote Die - Nieuwendam

Fa. Lafeber

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

Aannemersbedrijf Van Elmpt

Wilt u ook voordelig
adverteren in de
Purmerpleinbuurtkrant ?
De prijs van dit blokje is € 54,85
inclusief BTW en bijdrage bezorging.
Half blokje: € 42,75 (all in)
Voor leden
van de winkeliersvereniging:
heel blokje: € 47,35
half blokje: € 35,25

Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen
Monumenten herstel
Bouwkundige werkzaamheden
Machinaal Timmerwerk

Bel: 06 29 28 30 97
mail naar info@netgezet.nl
of kijk op www.netgezet.nl

Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam
50
jaar

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 160

Wij bestaan 50

Juwelier Akkermans deelt uit!

een handschoen
De winnaar van puzzel 160 is:
Hilda Ahrens
via de website van de PPBK.
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

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

Kijk op onze website voor meer informatie en de
voorwaarden van deze speciale jubileum-actie
Actie:
1 september
t/m 3 oktobe
r

Voor (h)eerlijk brood

50
jaar

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

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

OPLOSSING:
Het antwoord is:

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

?

(klopt)

Welke bus kan niet rijden

Naam:
Adres:

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

jaar!

Elke klant kans op een diamant t.w.v. €500,-

50
jaar

ke
Diverse leu
an de
modellen v
ectie
herfstcoll
nen !
zijn al bin

?

telefoonnummer:

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

PPBK161

