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Mueslibrood en aardbeienslof
van bakkerij Kees Gutter
met GOUD bekroond ! 

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

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

za van 8.00 - 13.00 u

GEEF VADER 
VOOR VADERDAG 

EENS EEN 
FIMARANDI 
KADOBON !

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

We zijn weer open !

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Buikslotermeerplein 170,  Amsterdam
Purmerplein 12,  Amsterdam

Ook in coronatijd valt er genoeg te vieren. 
Zo kregen de bakkers van Kees onlangs te 
horen dat zowel het mueslibrood als de aard-
beienslof bekroond zijn met goud door het 
Nederlands Bakkerij Centrum in Wagenin-
gen. En dat is alle reden voor een feestje!

Het mueslibrood van Bakkerij Kees Gutter is 
gebaseerd op het meergranenmeel van het 
befaamde Waterlands Klassiek dat al decen-
nialang het grote succesnummer is van de 
bakker van Waterlands. 
Mueslibrood is er in veel soorten, maar de 
bakkers van Kees kunnen met trots zeggen dat bij hun variant de 
muesli er niet ‘overheen gevlogen’ is, maar rijkelijk is toegevoegd aan 
het brood. Krenten, rozijnen, abrikoos, amandelen, papaja, ananas, ha-
zelnoten, zonnebloempitten, cashewnoten, pompoenpitten, walnoten 
en banaan maken dit een niet te versmaden gezond broodje, dat ook 
roomboter en suiker bevat voor nog meer smaak. 

Eettips
Besmeer je een plak met roomboter, dan is het bijna nog lekkerder dan 
een gebakje, maar ook voor wentelteefjes of voor bij een kaasplankje 
is dit een topper. Ga je barbecueën? Rooster een plak op de barbecue 
met wat kaneelsuiker en je hebt een geweldig lekker toetje. Al kan 
deze winnaar ook gewoon bij ontbijt, lunch of als tussendoortje.

Aardbeienslof
Ook de aardbeienslof kon dit jaar weer rekenen op een bekroning. Hij 
wordt elk jaar weer geroemd om zijn stabiele kwaliteit. Het recept van 
de slof is geheim, maar zoveel lekkerder dan andere sloffen. Het maakt 
hem voller van smaak en ook de vulgraad met banketbakkersroom en 
échte Hollandse aardbeien ligt hoger dan bij menig andere slof. Geloof 
je het niet? Proef het zelf maar!

Hoge eisen
Om in aanmerking te komen voor een gouden bekroning moet het 
product aan strenge kwaliteitseisen voldoen en zich onderscheiden 
van andere producten. Er wordt beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, 
structuur, kleur, geur en smaak/aroma. De score wordt uitgedrukt in 
maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer een product op 
3 onderdelen de maximale score behaalt en op alle andere onderdelen 
niet lager scoort dan een 4, verdient het de titel 'Bekroond met Goud'. 
Je leest er meer over op www.bekroondmetgoud.nl. 

Het met Goud bekroonde Waterlandse 
mueslibrood van Bakkerij Kees Gutter.

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

van 1 tot 6 juni 

20% korting op alle 

ecco schoenen

(ook op uitverkoop 

ecco schoenen)

ECCO schoenen voordeelactie



wat missen we 
eigenlijk ?

door Rijk van den Hoek.

Alweer een maand verder in de 
Corona-pauze. Het went en het 
went niet. Als senior, of kwetsbare 
alleenwonende oudere,  moet je 
thuis blijven. Als je vrienden tegen-
komt mag je geen handen schud-
den, nou dat went ook. Je kunt 
denken dat dat geschud ook maar 
tot niets leidt. Je mag ook niet 
even een omhelzing maken samen. 
Nou goed, omhelzen op straat, dat 
hoeft nou ook niet perse. Maar je 
moet op anderhalve meter afstand 
blijven. En dat is een eind weg. Je 
zult iemand maar graag mogen en 
jaaaaaren niet gezien hebben en 
heel blij zijn met het weerzien, en 
dan op anderhalve meter moe-
ten blijven, en merken dat je je 
meetstok,  centimeter-lint of welk 
meet-instrument dan ook maar, 
niet bij je te hebben. Tel dan je ze-
geningen. 

En toch wordt er gezegd dat het 
volk van Nederland zich goed en 
braaf aan de regels houdt. Ik doe 
dat ook hoor, heel braaf. Een of 
twee keer in de week een paar 
boodschapjes halen en weer gauw 
naar huis (alsof t slecht weer is). 
Heel af en toe heb ik nog wel eens 
een afspraak gemaakt buiten en op 
1½ m afstand. Maar dat doe ik niet 
meer, het is me te frustrerend. 

Nu spreek ik mensen per telefoon 
en computer. We bellen elkaar, e-
mailen, appen, en telechatten en  
tele-vergaderen. Het is een oplos-
sing, maar het blijft behelpen. Ge-
lukkig komt een lieve vriendin nog 
wel eens binnen (wel op 1½m!!!!!).  

Gelukkig mag er binnenkort weer 
wat meer, maar ik blijf ze missen, 
de aanrakingen van mens tot mens. 
Toch maar weer volhouden... 

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

Deel je brood en

het smaakt beter, 

deel je geluk en

het wordt groter.
Anoniem

spreuk van de maand

- - - m 0 p j e - - -

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !

Wij hebben alles in huis 
voor een geslaagde 
barbecuemaaltijd

Ik liep bij de bakker naar binnen 
maar er was niemand binnen, dus 
ik maar roepen en roepen: ‘Hallo is 
er iemand, hallo?’ 
Dus ik keek even achter in de 
winkel en toen zag ik een vrouw 
liggen met bloed over haar hoofd. 
Ik vroeg:  ‘Wat is er gebeurd?’ Ze 
zegt: ‘Ik ben aangevallen door een 
tijgerbrood...’

In de winkels op het Purmerplein

Niet meer dan 2 klanten per keer

Betaal zoveel mogelijk met PIN

4 juni
knuffel-je-kat-dag

Knuffel je kat dag? 
Ja zeker, in Amerika is het zelfs 
een nationale dag. Dus beste kat-
tenbezitters, geef je kat op die dag 
een extra knuffel, maak er een 
leuke foto van en deel hem met de 
wereld via de website van dit blad.
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Heb je geen kat? Dan kun je altijd 
nog naar het kattencafé Kopjes in 
Amsterdam gaan, daar lopen acht 
katten rond die wel in zijn voor 
een knuffel. Vergeet niet van tevo-
ren te reserveren! Of loop even 
binnen bij dierenspeciaalzaak Ver-
meulen op het Purmerplein en 
haal iets lekkers voor je kat om ‘m 
extra te verwennen !

zondag 21 juni
Op Vaderdag worden vaders in de 
schijnwerpers gezet: ze worden 
verwend met een ontbijt op bed 
of krijgen een cadeau van hun 
kinderen. Vaderdag is niet alleen 
bedoeld voor vaders maar voor 
iedereen die zich als een echte 
vader gedraagt. Dat kan dus ook 
een stiefvader zijn.



Nieuws van 

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

maar  € 25,- 
(ex BTW en bijdrage verspreiding)

Wist u dat tussen 1 en 24 mei 
de PPBK website

309 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com

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

Men & Women Jeans

Purmerplein 
buurtkrant 

gemist?

Elke maand liggen er verse 
Purmerpleinbuurtkranten voor u 
klaar bij:
• Ontmoetingscentrum Het Baken 
in de Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiothera-
pie) in de Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de 
Schermerstraat
• Buurthuis De Driehoek in 
Buiksloot
• verder bij alle winkels op en 
rond het Purmerplein. 
• en op de website: 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

De lieve stad laat zich van haar beste kant 
zien

17 maart 2020, lockdown dag één. Boem, en toen waren heel veel 
trouwe vrijwilligers in één klap ‘werkloos’. Dit aangezien veel Amster-
damse vrijwilligersorganisaties hun deuren tijdelijk hebben gesloten 
vanwege de coronamaatregelen. Maar, de telefoon van Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam staat vanaf deze dag ook roodgloeiend: uit alle 
hoeken van de stad meldden zich nieuwe vrijwilligers die júist nu iets 
goeds willen doen.

Mensen die praktische hulp 
willen bieden aan buurtge-
noten, kwetsbare ouderen wil-
len steunen, kinderen digitaal 
willen helpen met huiswerk, 
etc. In een ijltempo zette Vrij-
willigers Centrale Amsterdam 
(VCA) een speciale coronahulp-
pagina op, waar alle huidige vrij-
willigersmogelijkheden in de stad 
op een rij staan en waar je je direct kunt aanmelden. Deze pagina is 
inmiddels al ruim 8.500 keer bezocht.

"Eigenlijk moet je áltijd zorgen voor degenen die dat nodig hebben"
Eén van deze weldoeners is Mohamed: “Het geeft mij echt voldoening 
dat ik juist nu iets kan betekenen. Ik maak grote pannen soep voor 
Amsterdammers die de deur niet uit kunnen. Dat is een kleine moeite 
voor mij. Eigenlijk wel gek dat ik hier nu pas, nu het crisis is, aan denk 
om te doen. Eigenlijk moet je áltijd zorgen voor degenen die dat nodig 
hebben.”

Samenwerking VCA en Voor Elkaar in Amsterdam
Gelijktijdig is VCA gaan bellen met de honderden vrijwilligersorganisa-
ties in de stad om te polsen wie door blijft gaan met de activiteiten 
in aangepaste vorm en wie juist nu extra handen kan gebruiken. Dit is 
onder meer het geval bij De Regenboog Groep, het Leger Des Heils, 
Burennetwerk en stichting Prisma. Hierdoor zijn de plekken waar de 
nood hoog is duidelijk in kaart gebracht en kunnen matches gericht 
worden gemaakt. Met deze reden is Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
ook een samenwerking aan gegaan met Voor Elkaar in Amsterdam. Dit 
gelegenheidsinitiatief noteerde in korte tijd maar liefst meer dan 5.000 
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers, terwijl het aantal hulpvragen 
die zij binnenkrijgen vele malen lager is. Om de vrijwilligersenergie 
niet verloren te laten gaan en de enorme toestroom van nieuwe vrij-
willigers enigszins te geleiden wordt een deel van de mensen op de 
wachtlijsten nu ook gewezen op de andere vrijwilligersmogelijkheden 
in de stad.

Zoveel inzet, zoveel bereidheid om elkaar te helpen, zoveel hartver-
warmende vrijwilligersenergie. De lieve stad laat zich in deze gekke 
tijd van haar beste kant zien! 

Wil jij ook iets goeds doen? Kijk op www.vca.nu/coronahulp 

Merel Huizinga, Amsterdammer van het 
Jaar, gaf eind april een tuinconcert voor 

buurtbewoners rondom het Delflandplein. 
Fotocredit: Cindy Bakker.

RITSIES
wij verkopen mondkapjes

 Ook is materiaal aanwezig om 
zelf mondkapjes te maken

 020 4945520 • Purmerplein 21

Het bestuur heeft met de vrijwil-
ligers besloten ook de maand juni 
door te gaan met het koken en be-
zorgen van de maaltijden.
Het ziet er nog niet naar uit dat 
we onze ouderen op korte termijn 
mogen verwelkomen.
Overbodig te schrijven dat niet al-
leen de gasten maar ook de vrij-
willigers heel blij zijn voor elkaar 
iets te betekenen!
Onze vrijwilligers koken op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag; per maaltijd rekenen wij € 
5,50.
We hopen dat ergens in juni licht 
aan de horizon is en dat we stapje 
voor stapje de deur mogen open-
zetten voor onze ouderen uit de 
buurt.
Vragen? Bel met 020-6372714, 
spreek de boodschap in of bel 
023-5571816. Wij zorgen dat u 
teruggebeld wordt.

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Weet u nog?   Vorig jaar?
40 graden !!

en geen ventilator meer 
te koop ....

Wij hebben ze al in huis, 
dus aarzel niet. 

Nog maar een paar 

op voorraad.

OP is echt OP !

BONECO 
A i r s h o w e r

Prachtig design, 
erg stil en 
doeltreffend 

Maak kans op mooie 
prijzen in de 

Zonnebloemloterij 
én help mee!

Leuke prijzen winnen en meteen 
ons mooie werk steunen? Speel 
dan mee met de Zonnebloemlo-
terij! 

U koopt uw loten bij een van onze 
vrijwilligers bij u in de buurt of u 
bestelt ze direct online. Een lot 
kost € 2,- per stuk en is verkrijg-
baar bij Fa. Lafeber op het Pur-
merplein nr 13.

Door mee te spelen maakt u kans 
op een van de vele prijzen waar-
onder een elektrische fiets, leuke 
cadeaubon of zelfs € 15.000,-.  
Met de opbrengst van de loterij 
kunnen we straks weer veel ac-
tiviteiten voor mensen met een li-
chamelijke beperking organiseren.

Op maandag 12 oktober 2020 
vindt de trekking plaats te Breda. 
Wilt u automatisch de trekkings-
uitslag per e-mail ontvangen? Re-
gistreer dan uw lot op www.zon-
nebloem.nl/loterij/registreren

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



OPLOSSING PUZZEL NR 181
Het juiste antwoord is: 
bij groentenspeciaalzaak Place 
des Legumes

De winnaar van puzzel 181 is:

Rinus Verheijke
(ingestuurd via de website)
 
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber op het Purmerplein 13 

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

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK182

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?

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

kauwbeen
30 cm
per stuk         € 5,-

op is op !

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

Kom veilig winkelen op het Purmerplein 
dan redden we het samen. 
Met elkaar Voor elkaar !

Design - maatwerk - reparaties 

- omsmelten - trouwringen - 

rijgen en knopen van snoeren

Door de natuur 
geïnspireerde 
sieraden in 
Amsterdam Noord

Meer inspiratie: 

de-ekster.nl

door de natuur geïnspireerde 
sieraden in Amsterdam-Noord

MEER INSPIRATIE:
DE-EKSTER.NL

Hoek Beemsterstraat / Purmerweg


