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PURMERPLEIN
buurt krant

 

HET BAKEN
gratis maaltijd

Nu ook 6-strippen-
kaarten te koop met

1 massage gratis

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Buikslotermeerplein 170,  Amsterdam
Purmerplein 12,  Amsterdam

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

Lazuur

Bij mooi weer staat er van 
woensdag t/m zondag 
vanaf 12 uur een terras 

op het Purmerplein.

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54
www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Na een �ijne 
vakantie staan wij 

lekker uitgerust 
weer voor u klaar !

We zien u graag in 
onze winkel vanaf 

dinsdag 
11 augustus !

“Ik hou wel van een beetje gezelligheid en wat mensen om 
me heen…”
…. en wie niet? Wie heeft nou niet van tijd tot tijd behoefte aan contact 
met andere mensen? Samen eten, samen lachen, spelletjes doen, een 
goed gesprek met een leeftijdgenoot of gelijkgestemde.
Het Baken is een ontmoetingscentrum voor 55+’ers in de Avenhorn-
straat 18hs. Veel alleenstaanden (maar ook echtparen) uit de buurt heb-
ben de weg naar Het Baken inmiddels gevonden en genieten van “hun 
Baken”.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u vanaf half vier in Het 
Baken terecht voor een heerlijk driegangenmenu. Een kopje koffi e is bij 
de prijs inbegrepen. En voor de prijs hoeft u het niet te laten, want u 
betaalt slechts € 5,50 voor een voedzame Hollandse Hap. Het spreekt 
voor zich dat u uw stoel reserveert voor de door u gewenste dag, zo-
dat er op u gerekend wordt.
Het Baken bestaat al meer dan dertig jaar en wordt helemaal gerund 
door vrijwilligers. Er is een vaste kookploeg, een dame die de bood-
schappen doet en een groepje dat de maaltijden uitserveert. 
In Het Baken kom je niet alleen om te eten, maar ook voor de gezel-
ligheid. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals bingo, 
klaverjassen, sjoelen en samen voetbal kijken.
Sinds half maart hebben de vrijwilligers de maaltijden gekookt en be-
zorgd, de deur is nu stapje voor stapje opengezet om weer aan tafel 
te eten.
LET OP: Tot 1 november 2020 biedt Het Baken nieuwe gasten de mo-
gelijkheid om éénmalig GRATIS een driegangenmaaltijd te komen nut-
tigen, waarbij er natuurlijk op gehoopt wordt u als toekomstige gast te 
mogen verwelkomen; bel om uw stoel te reserveren!
In de huiskamer worden de hygiënemaatregelen én de nodige afstand 
van elkaar gehanteerd.
Vragen? Bel met 020-6372714, spreek de boodschap in of bel 023-
5571816.
Alle informatie vindt u ook op de website www.stichting-het-baken.nl  
U kunt Het Baken ook bereiken via e-mail hetbaken5@gmail.com of 
door gewoon even binnen te lopen in de Avenhornstraat 18hs!

WAARDEBON

T.W.V.€ 5,50
• Geldig tot 1 november 2020 • Alleen voor nieuwe gasten • Maximaal één bon per 

persoon • Niet inwisselbaar voor contanten • Graag vooraf aanmelden (020-6372714) 

U bent 55+ en hebt geen zin meer om zelf te koken?
Kom gezellig eten in Het Baken!

Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag.
Bij inlevering van deze bon kunt u een 

gratis avondmaaltijd krijgen.

VAN HARTE WELKOM
 op de Avenhornstraat 18hs!



Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten

s a l e
30% korting 

op alles 
behalve broeken



Systemische 
discriminatie 

en chocolade
door Rijk van den Hoek.

Heel mooi, al die wereldwijde 
opstand tegen de moord op een 
gekleurde man, maar de manier 
waarop we in ons land met het 
coronavirus omgaan, is niet om te 
lachen. Om wille van de economie 
werden de regels steeds verder 
versoepeld. We mogen nu naast 
elkaar in een auto zitten, met een 
maskertje voor, net als in bus en 

tram. We mogen weer met vlieg-
tuigen naar vakantiebestemmingen. 
Zonder maskertje voor, want we 
moeten toch wat eten en drinken 
onderweg. Als de zon even schijnt 
liggen we weer op het strand of op 
andere waterkanten vlak bij elkaar. 
Anderhalve meter afstand is ook 
zo moeilijk. Afhankelijk van onze 
onderlinge aantrekkingskracht 
wordt die afstand kleiner of groter. 

Maar als we zo doorgaan, moe-
ten we straks weer binnen blijven. 
Vooral de ouderen. En dat komt 
goed uit want onze pensioenen 
moeten ook omlaag. Thuisblij-
vers besteden minder, dus dat 
komt goed uit. Als je de komende 
maanden buiten komt en tussen 
alle jongeren terecht komt, kan 
het fataal met je afl open. De jon-
geren geloven steeds minder in 
de anderhalve meter. De minis-
ter-president doet ook zijn best 
om dat ongeloof te voeden. Om 
te beginnen met de steun aan de 
KLM. Die was er al heel snel en in 
het vliegtuig mocht al gauw wat je 
thuis nauwelijks mocht. 

Een salarisverhoging voor de ver-
pleegsters en anderen in de zorg, 
waar bijna iedereen het over eens 
is, zal wel op de lange baan gescho-
ven worden. De partijen die dat 
tegenhouden, winnen steeds meer 
stemmen. 

Dat snap ik nou niet, daar kan ik 
geen chocolade van maken.

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET

Dat we steeds langer 

leven is mooi, maar 

waarom is dat pas als 

we al oud zijn ? 
Anoniem

spreuk van de maand

In de winkels op het Purmerplein

Niet meer dan 2 klanten per keer

Betaal zoveel mogelijk met PIN

Slopen? Bezopen!
Geen sloop van De Kleine Die

Het voortbestaan van De Kleine Die is onzeker.  Ymere dreigt in onze buurt (114 woningen in Nieu-
wendam) met sloop. Dat willen we als bewoners voorkomen. De meerderheid van de bewoners wil 
renovatie. Daarom vragen we u tegen deze sloopplannen te tekenen. 
Sinds 1985 is er geen enkel groot onderhoud aan onze woningen geweest. Mensen hebben hun 
woning daarom eigenhandig opgeknapt. Ymere dreigt met de sloophamer omdat de woningen niet 
goed zouden zijn.  Wat de gevolgen van sloop en nieuwbouw zouden zijn, blijft onduidelijk. Ook is 
onbekend of alle buurtbewoners die het willen, terug kunnen keren naar hun wijk. Dat geeft grote 
onzekerheid.

Wij, de bewoners, willen de sloopplannen van Ymere van tafel. Sloop kan volgens ons alleen bij een 
enkel pand bij hoge uitzondering en alleen als de buurt in meerderheid akkoord gaat. Wij willen in die 
gevallen terugkeergarantie voor de bewoners voor dezelfde huurprijs. De wensen van de wijkbewo-
ners zijn leidend. 

Ymere: maak een plan met de bewoners, voor de bewoners.
 
Helpt u ons mee? Wij kunnen uw steun goed gebruiken.
 
   Ja, ik ben buurtbewoner van De Kleine Die. Ik steun de bewoners: géén sloop van De Kleine Die
   Ja, ik steun de bewoners. Ik ben solidair: géén sloop van De Kleine Die.

U kunt deze tekst uitknippen en in de brievenbus stoppen van Medemblikstraat 16.
De petitie is ook online te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/geen-sloop-van-de-kleine-die/
Voor vragen of steunbetuigingen kunt u mailen naar bckleinedie@gmail.com

lachen. Om wille van de economie 
werden de regels steeds verder 
versoepeld. We mogen nu naast 
elkaar in een auto zitten, met een 
maskertje voor, net als in bus en 

Herenmodezaak Dijkman op de Nieuwendammerdijk. 
Gespecialiseerd in hoeden.



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

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

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

égumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumes

Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

aanbieding
vers gesneden 

slamix 
met gratis dressing

 250 gram               K 2,50

CAROCROC
hondenvoer
400 gram 

e 1,-

probeer nu !

Wist jij dit al over de watermeloen?

Zaterdag 3 augustus is het weer de Dag van de Watermeloen. 
Deze lekkere fruitsoort doet zijn naam eer aan want de vrucht bestaat 
voor maar liefst 94% uit water! Toch zit het vruchtvlees boordevol ijzer 
en vitamine C. Het is een heerlijke zoete vrucht, dus wat ons betreft 
mag het elke dag de 'Dag van de Watermeloen' zijn!

Geen fruit, maar groente?
Wist je dat meloen eigenlijk 
een groente is en geen fruit? De 
meloen is namelijk familie van de 
komkommer. Het is dus eigenlijk 
een (vrucht)groente. En wel een 
hele grote: watermeloen kan maar 
liefst 2,5 kilo wegen! In Neder-
land staat deze zware fruitsoort 
op plek 10 in de top 10 meest 
gegeten fruitsoorten.

Knock, knock
Hoe weet je of een watermeloen rijp is? Tip: klop een paar keer op de 
watermeloen. Hoor je een hol geluid? Dan is de watermeloen rijp. In 

tegenstelling tot andere meloenen 
bewaar je watermeloen in de 
koelkast. Je kunt watermeloen 
eventueel ook in de diepvries be-
waren. Tip: houd er rekening mee 
dat meloenen een sterke, zoete 
geur afgeven. Melkproducten kun-
nen dit makkelijk opnemen.

Lekker toepasbaar
Watermeloen is een lekkere dorstlesser die je puur kunt eten. Maar 
deze vrucht smaakt ook heerlijk in een fruitsalade of bowl. Zo kun 
je watermeloen goed combineren met verse geitenkaas en munt. Of 
gebruik watermeloen voor in een smoothie, als bodem voor een fruit-
pizza, voor zelfgemaakt sorbetijs of voor in granita (halfbevroren zoete 
drank). En wat dacht je van watermeloen op de BBQ? De vrucht krijgt 
dan een extra zoete smaak.

In alle soorten en maten
Wist je dat er nog tientallen 
andere soorten meloenen 
zijn? Je hebt ze in alle 
soorten en maten: van rond 
tot ovaal en van groen tot 
geel. Meloenen laten zich 
namelijk goed kruisen tot 
andere soorten. Hierdoor 
is er een enorme variatie 
aan meloenen te koop zoals de cantaloupe en de galiameloen. Alle 
meloenen smaken zoet, maar ze hebben allemaal wel net een iets an-
dere smaak!                                                                                                                     (bron:Veggipedia)

Alle reparaties aan uw gouden en zilveren 
sieraden worden vakkundig en snel in onze 

zaak uitgevoerd door goudsmid Anja 
Akkermans, ook geven wij advies omtrent het 
veranderen van uw oude sieraden in een mooi 

nieuw model.

Uw oud goud is in Uw oud goud is in te leveren tegen contant 
geld of tegoedbon.

al 51 jaar!Juwelier Akkermans

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

- - - c a r t o o n - - -
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nu nog 
meer

afprijzingen

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

Nog even vakantie 
en dan weer fi jn naar school !



OPLOSSING PUZZEL NR 183
Het juiste antwoord is: 
bij slagerij Oostwal
De winnaar van puzzel 183 is:

Fred Klaassen
ingestuurd via de website van dit 
blad.
 
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon vanaf 11 
augustus afhalen bij fa. Lafeber op 
het Purmerplein 13 

EEN GOED IDEE !
Vraag vrijblijvend

prijsopgave
voor uw drukwerk 

en bespaar veel geld.  
06 29 28 30 97

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

tekstverzorging

NET GEZET

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 aug bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK184

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?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?

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

BEETJE VERWAAID?
KOM SNEL VOOR EEN 

OPKNAPBEURTJE
LANGS 

BIJ FIMARANDI

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

bbq pakket E 6,95

Het is bonte avond in het be-
jaardenhuis. Alle oude van dagen 
zitten opeengepakt in de gemeen-
schapsruimte in afwachting van 
wat er komen gaat. Harry de Hyp-
notiseur komt het toneel op en 
zegt: “Ik ga jullie allemaal in trance 
brengen. Het is mijn bedoeling 
iedereen in het publiek te hypno-
tiseren”. Uit zijn zak haalt hij een 
prachtig zakhorloge en zegt: “Ik wil 
dat jullie allemaal naar dit horloge 
kijken. Het is een heel speciaal 
horloge, want het is al zes genera-
ties in mijn familie” en hij laat het 
horloge langzaam heen en weer 
zwaaien terwijl hij met omfl oerste 
stem herhaalt “kijk naar het hor-
loge, kijk naar het horloge”. Het 
publiek is helemaal in zijn ban en 
honderden ogen volgen het hor-
loge als het plotseling uit zijn hand 
glijdt en in gruzelementen op de 
grond valt. 
“SCHIJT SCHIJT SCHIJT!!!” 
schreeuwt Harry de Hypnotiseur. 

Het heeft drie dagen geduurd 
voordat de gemeenschapsruimte 
schoon was en Harry de Hypnoti-
seur is nooit meer uitgenodigd.

- - - m 0 p j e - - -

Wist u dat tussen 
1 en 26 juli 

de PPBK website

305 keer 
is bezocht ?

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Bij mooi weer staat er van woensdag t/m zondag 
vanaf 12 uur een terras op het Purmerplein.


