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INTERNATIONALE DAG
TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
21 maart is in 1966 door de Verenigde Naties ingesteld als internationale dag tegen racisme en discriminatie in reactie op het bloedbad
dat door politiemensen onder zwarte betogers op 21 maart 1960 in
Sharpeville, Zuid-Afrika werd aangericht. Nu, meer dan 50 jaar later, is
de situatie in Zuid-Afrika weliswaar verbeterd, maar zijn racisme en
discriminatie nog altijd volop aanwezig. In Zuid-Afrika, maar ook in
Europa en ook in Nederland.

NIEUW !
plein 12
op Purmer

• Professionele
massagebehandelingen
• Gediplomeerde masseurs
• Bindweefselmassage
• Zwangerschapsmassage
• Kindermassage
• Massage bij spanning /
stress / druk leven
of ter preventie

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Dat het nog altijd nodig is om op te staan tegen racisme en discriminatie en solidariteit te tonen met slachtoffers van discriminatie blijkt uit
de meldingen die verschillende organisaties onverminderd ontvangen.
Meiden met een hoofddoek worden op straat uitgemaakt voor terrorist, homo’s worden in elkaar geslagen, moskeeën worden beklad,
synagogen en joodse scholen worden extra beveiligd, zwarte piet doet
de gemoederen nog altijd hoog oplopen en het vluchtelingen debat
maakt duidelijk dat de strijd tegen racisme en discriminatie nog steeds
noodzakelijk is. Het maatschappelijk klimaat verhardt en de polarisatie
in ons land en in de landen om ons heen neemt nog steeds toe. Daarbij
gaat het niet alleen om uitlatingen van Wilders, de verwensingen aan
het adres van Sylvana Simons of de bedreigingen van de kinderombudsman na haar rapport over zwarte piet, maar ook het bekladden
van azc’s, het ophangen van varkens bij de ingang, het verspreiden van
anti-homo ﬂyers, de bezetting van een islamitische school in Amsterdam West recentelijk, een aanslag gepleegd op een moskee in Venlo en
de beëdiging van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem die
verstoord werd etc. Het is daarom noodzakelijk om juist nu weer onze
stem te laten horen.
‘Comité 21 maart’ organiseert in 2018 ook weer de demonstratie
en manifestatie op zondag 18 maart 2018. Comité 21 maart’ is een
netwerk van tientallen maatschappelijke organisaties die allen sterk
verbonden zijn met het thema.

PERSONEEL GEVRAAGD
Wij zijn met spoed op zoek naar een helpende hand voor
ongeveer 24 uur per week. Verdeling uren in overleg.
Zeer afwisselend werk: van het inbouwen van keukenapparatuur tot het ophangen van prachtige tv-schermen.
Wie zoeken wij?
- iemand die graag onder de mensen is
- vloeiend Nederlands spreekt
- niet terugdeinst voor wat tilwerk
Loop binnen, mail of bel ons.
Fa. Lafeber
Purmerplein 23 1023 BC Amsterdam
020-6368273 info@lafeber-evm.nl

Fa. Lafeber

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

In 1 dag
klaar

-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

winters
einde
door Rijk van den Hoek.

Garantie voor Topkwaliteit

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

p!

Op 21 maart is bij
Vermeulen dierenvoeding
Purmerplein 9
van 9.00 tot 10.30 onze
dierenarts aanwezig.

erwtensoe

nsoep !

e
bruinebon

huisgemaakte stamppotten.
woensdag

Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

500 gr.

3,75

gehaktdag

750 gr.

5,00

SLAGERIJ OOSTWAL
VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

maart aanbieding

ruime
vervoersbox

€ 12,95

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Wilt u ook voordelig
adverteren in de
Purmerpleinbuurtkrant ?

Ook online
met gratis link naar uw website.
De prijs van dit blokje is € 35,ex BTW en bijdrage bezorging.
Half blokje: € 25,Bijdrage verspreiding voor niet leden van de
winkeliersvereniging € 12,50 voor leden € 5,-

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

spreuk van de maand

Ik verafschuw racisme,
want ik beschouw het
als een barbaars iets,
ongeacht of het komt
van een zwart of een
blank mens.
Nelson Mandela

Winterverlichting
Op het PURMERPLEIN staan 44 leibomen,
waar nu de winterverlichting in zit. Die is al
10 jaar oud, en volgens het onderhoudsbedrijf winkeliersvereniging
op zijn eind. Deze moet worden vervangen PURMERPLEIN
De branduren van de ledlampjes bijna op zijn
en de draden worden vaak stuk geknipt door de groenvoorziening.
Hier hebben wij regelmatig melding van gemaakt. Daarnaast zijn ook
de bomen gegroeid en zit de verlichting te strak om de takken.
De kosten om de verlichting op het Purmerplein te vervangen zijn
ruim 21.000 euro. Daarnaast zijn er de kosten voor onderhoud en
stroomgebruik. U zult begrijpen dat de winkeliersvereniging alleen dat
niet op kan brengen.
De winterverlichting is al 10 jaar een plaatje voor iedereen die naar
het plein komt. Of zoals de buren zeggen, ze komen thuis. Met een blij
gevoel. Dat zou de gemeente ook moeten waarderen, vinden wij.
Daarom vragen wij, de ondernemers van het Purmerplein, HELP ONS
om voor de buurt weer een gezellige winterverlichting aan te schaffen. Het stadsdeel zou hier zeker kunnen scoren. Het zou een mooi
gebaar zijn voor de buurt. De veiligheid wordt door de verlichting
vergroot en de verlichting is duurzaam. De winkeliersvereniging wil
graag meewerken aan duurzame projecten. Zo zouden wij ook graag
een oplaadbare paal met zonnepanelen gerealiseerd zien waarvan de
opgewekte stroom in de zomer ’s winters gebruikt kan worden voor
de verlichting in de bomen. Door hier aan mee te werken zou het
stadsdeel een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor de stad en wellicht voor heel Nederland.
NOORD is booming, maar daar horen ook verplichtingen bij voor het
stadsdeel. Ons plein is een winkelplein voor boodschappen en heeft
voor de buurt een belangrijke functie voor samenkomst en gezelligheid voor jong en oud.
Het mooiste zou zijn als het stadsdeel met subsidie, woningbouw
Ymere met een bijdrage en de ondernemers met hun inzet en onderhoud dit gezamenlijk voor de buurt kunnen realiseren. Misschien
kunnen wij gezamenlijk een voorbeeld zijn voor Amsterdam.
Ondernemersvereniging PURMERPLEIN, Lily Oostwal
Wij willen de dames en heren van Het Baken hartelijk bedanken voor hun
gift als bijdrage aan de verlichting.

Het is raak, bij mij, deze winter. Een
goeie vriend stierf in december.
Mijn broer, net zo oud, ook al. Een
andere goeie vriend in Praag is er
slecht aan toe, De zwager van een
vriend, van ‘t zelfde laken een pak.
Vroeger heb ik geleerd dat de
meeste mensen aan hun levenseinde beginnen in de lente. Het zal
toch niet aan het klimaat van de
laatste tijd liggen?
Mensen maken zich de laatste
jaren bezorgd over van alles.
Nodig of niet. En er zijn politici
die daar driftig misbruik van maken. Eigenlijk zijn het geen politici
maar opportunisten die in de politiek denken een broodwinning bij
elkaar te grabbelen. Er zijn er bij
die spelen op angst voor vreemdelingen. Vooral mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden. En
de “echte” Nederlanders die ons
angst willen aanpraten voor deze
mensen, hebben zelf alleen maar
over oorlog ver weg gehoord. Ze
hebben een comfortabel leventje
in ons luxe landje, hebben nauwelijks iets meegemaakt.
Maar van die vluchtelingen zijn ze
doodsbang, ze denken dat die de
oorlog meebrengen naar hier.
‘Misschien zijn die vluchtelingen
wel terroristen, of verkrachters’.
Ze mogen het land niet in. Ze
mogen Europa niet in. Men denkt
waarschijnlijk: ‘Laat ze maar verrekken in een lekke tent, in de
sneeuw en de bagger’, dan komen
ze niet. Maar ze zijn er al wel.
Hier moet ik helaas stoppen, want
meer woorden mogen er niet in
dit artikel. En ik had nog wel wat
vrolijks bedacht. Een volgende
keer dan maar.
Wist u dat tussen 1 en 22
februari de PPBK website

277 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

---cartoon---

Nieuws van

Messiah
in Nieuwendam

Lazuur
Restaurant Lazuur heet u van harte welkom !
Voor een goed diner van woensdag t/m zaterdag
tussen 18.00 en 22.00 uur en op zondagen voor de
Sunday Roast, doorlopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Reserveren kan via de website, per mail of telefonisch.

Zien wij u een keer in Het Baken?
Welkom voor een warme driegangenmaaltijd op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
voor een soepje, hoofdgerecht,
toetje en een kopje thee/koffie.
Kom gezellig met een vriend of
vriendin, buurman of buurvrouw!
Wel graag tevoren aanmelden, zodat er op u wordt gerekend!
Wat staat er in maart op de
agenda?
Er wordt geklaverjast op 2, 9, 16,
23 en 30 maart, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 8 maart
wordt er gekaart, aanvang 12.45
uur, kosten € 2,00 p.p.
Sjoelen doen we op woensdag 18 maart, aanvang 13.00
uur, kosten € 2,00 inclusief kopje
koffie/thee.
Op zondag 29 maart rollen om
13.00 uur de bingoballetjes, kom
ook en ga met een prijsje naar
huis!
De vrijwilligersgroep is druk bezig
met de open dagen op Koningsdag
en Hemelvaartsdag; zet 27 april
en 21 mei alvast in de agenda, de
deur staat open, drink een bakkie koffie mee, kom een praatje
maken of geniet van een lekker
kopje soep. Volgende maand volgen meer details.

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Impact maken? Ontdek de mogelijkheden!
Wist je dat 35 procent van de
Amsterdammers vrijwilligerswerk
doet? In buurtrestaurants, op
kinderboerderijen, in maatjesprojecten, in tuinen en parken, op festivals.Voor een paar uur per week,
voor een korte periode of voor
één dag. De mogelijkheden zijn
eindeloos!

Het is een mooie en zinvolle manier om iets goeds te doen voor een
Wilt u meedoen aan de crowdander, je kennis of ervaring over te brengen op anderen of je hobby uit
funding om de kosten die de Veste oefenen. Of misschien wil je de stad verbeteren, jezelf ontwikkelen
percantorij aan dit evenement
of je baankansen vergroten.
heeft te kunnen dekken dan is uw
gift welkom op rekening NL10
Meer dan 1000 leuke klussen
INGB 0754 1718 33 t.n.v. Hr J J
Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt je graag bij het vinden van vriA Lith en/of Mw J A Oldeman te
jwilligerswerk dat past bij jouw interesses, talenten en agenda. Ze hebAmsterdam o.v.v. “Messiah 2020 in
ben een database met meer dan 1000 leuke vrijwilligersklussen in de
Nieuwendam”
stad. Waar word jij blij van?
Voor het reserveren van kaarten
Zoek online of kom naar één van de bemiddelingsspreekuur, ook op
en contact: Koos Lith 020-6361120
diverse locaties in Noord: het Hagedoornplein, Huis van de Wijk de
kooslith@xs4all.nl of Lineke Lith
Evenaar of Huis van de Wijk Waterlandplein. Maak van tevoren even
020-3374926 lineke46@hotmail.
een afspraak via www.vca.nu/bemiddelingsafspraak of 020-6365228.
com

Inloopspreekuur
Het Stadsdeel, de politie en woningbouwvereniging
Ymere organiseren maandelijks een inloopspreekuur in Tuindorp Nieuwendam.
Wilt u een vraag stellen over zaken die spelen in de
buurt of heeft u een goed idee voor de buurt? Elke
derde donderdag van de maand staan de gebiedsmakelaar van Stadsdeel Noord samen met de wijkagent en een medewerker van Ymere voor u klaar.
Data: 19 maart 2020, 16 april 2020 en 18 juni 2020
(geen inloopspreekuur op 21 mei 2020 vanwege
Hemelvaartsdag)
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur in Het Baken, Avenhornstraat 18hs

We zien u graag op de Avenhornstraat 18hs (wel graag tevoren
aanmelden op 020-6372714).Voor
alle activiteiten geldt: tevoren aanmelden want VOL = VOL.
OPROEP Het Baken is op zoek
naar vrijwilligers die graag iets willen doen voor de ouderen. Tevens
zijn mensen welkom die hun
hand niet omdraaien om voor 24
mensen te koken. Bel gerust voor
nadere informatie: 023-5571816.

HIER
uw bedrijfsnaam en
adresgegevens voor
maar € 25,(ex BTW en bijdrage verspreiding)

Midden april vindt er een unieke
activiteit plaats in de Nieuwendammerkerk aan het Brede Kerkepad.
De Vespercantorij Nieuwendam
brengt dan in samenwerking met
het Barokensemble Eik en Linde en
verschillende solisten twee maal
de volledige Messiah, een oratorium van George Frideric Handel. In
de pauze van de concerten kunt u
in de kosterij naast de kerk gebruik
maken van een bij de toegangsprijs
inbegrepen buffet. De concerten
zijn op 18 en 19 april en beginnen
beide om 15:00 uur (kerk open om
14:30) De toegangsprijs bedraagt
€ 25,--.

"Koningsdag op het plein!

Kies uit meer
dan 1000 leuke
vrijwilligersklussen
in de stad
020 - 530 12 20 | amsterdam@vca.nu | www.vca.nu

Ook dit jaar wordt Koningsdag gevierd in Tuindorp
Nieuwendam op 27 april van 9.00 uur tot een
uurtje of 14.00 uur. Ben jij goed in schminken of
droom je al jaren van het opvoeren van een theateract? Bespeel je een instrument en wil je je kunsten laten horen aan je buurtgenoten? Bak jij de
lekkerste koekjes van Nieuwendam? Kom dan naar
het plein en vier het met ons mee! Voor vragen mail
dan naar frederikemuller@me.com."

égumes

Wij vernieuwen
onze apotheek !

APOTHEEK
VERDIEPING
CA80M2

APOTHEEK
aardappelen
soepen
ZOLDER
groenten
salades
65M2
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

TOILET
OMDRAAIEN
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er zijn al
diverse nieuwe
voorjaarsmodellen

De winnaar van puzzel 178 is:
Jente Schrama
ingestuurd via de website van
de Purmerpleinbuurtkrant
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Van januari tot en met april
werken wij aan een nieuwe,
moderne apotheek.
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Purmerplein 14 - tel 6360373
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Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51
OPLOSSING PUZZEL NR 178
rookworst

1.02

FUNCTIE
APOTHEEK

1.01

LET O

8
1312

33

23

K.K.
956

964
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U kunt de waardebon afhalen bij
fa. LAFEBER, Purmerplein
23.
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RAL KLEUR OP WAND
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ANTIBIOTICA
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Caroline gaat ook vanaf nu de
verspreiding van de PPBK verzorgen. Gelukkig is er een aantal
nieuwe bezorg(st)ers gevonden.
Voor vragen over de bezorging
kunt u dus bellen met Caroline
Lafeber - 6368273.
De prijs voor de puzzel is met
ingang van deze maand een Purmerpleinwaardebon van vijf euro.
De winkeliersvereniging en de
Purmerpleinbuurtkrant bedanken
de heer Vermeulen hartelijk voor
de vele jaren inzet.

WACHTEN
ZONWERENDE FOLIE
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FUNCTIE
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HET IS
ALTIJD TIJD
VOOR
FIMARANDI !
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VISUAL

SPREEKKAMER 2
VISUAL
4
17

NUMMERAPPARAAT

0.03

5
2

+1000MM

Na jarenlang trouw de verspreiding van de Purmerpleinbuurtkrant en de oplossingen van de
puzzels te hebben verzorgd is
het voor De heer Vermeulen van
de dierenspeciaalzaak tijd om het
stokje over te dragen. En wel aan
Caroline Lafeber, van de witgoedspeciaalzaak op het Purmerplein
13. U kunt uw strookjes dus voortaan bij LAFEBER inleveren.

ELEKTRISCHE
DEURDRANGER

Tijdens de werkzaamheden blijven wij
open en zijn wij gewoon beschikbaar.

Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team

Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

---m0pje--Juwelier

Akkermans
Er wordt aan de deur gebeld.
Kleine Jan doet open en roept
naar zijn vader: ‘Pap, er staat een
man aan de deur. Met een snor.’
Antwoordt vader: ‘Zeg hem maar
dat ik al een snor heb.’

De nieuwe milieuvriendelijke
horlogelijn van Mondaine is
ontwikkeld met hernieuwbare
materialen, waaronder ricinusolie
en natuurlijk rubber. Bij aankoop
van een ESSENCE horloge
ontvangt u een vilten pouch voor
uw telefoon cadeau. Deze is
gemaakt van gerecyclede
PET-ﬂessen.

v.a.

€189

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

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,-

?

VIJFEUROPUZZEL
Hier staan drie antwoorden:

OPLOSSING:
Het antwoord is:

1. Antwoord A
2. Antwoord A of B
3. Antwoord B of C

Naam:
Adres:

telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 mrt bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 23
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl

PPBK179

Er is slechts één correct antwoord op deze
vraag. Welk van de antwoorden is dat?

