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BURENDAG
26 september

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en
is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is
een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen
en iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2020 vieren we Burendag op 26 september. Dit jaar is Burendag wel net iets anders dan
anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige
manier, voor de deur!

de nieuwe
wintercollectie
is binnen

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

NUMATIC
stofzuiger
in diverse
kleuren
verkrijgbaar

Op initiatief van Douwe Egberts werd in 2006 voor het eerst 'Burendag' in Nederland gevierd. Inmiddels is deze dag uitgegroeid tot een
landelijk fenomeen dat in het teken staat van het vieren en bevorderen
van contact tussen de buren.
In 2008 ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het
Oranje Fonds. Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact,
met een goede kop koffie. Het Oranje Fonds is het nationale fonds
voor sociale initiatieven en bevordert de samenhang tussen groepen
en mensen. Met 'Burendag' willen beide organisaties mensen dichter
bij elkaar brengen.
Buren van Nederland zijn positief over hun buurt en willen op 'Burendag' graag de handen uit de mouwen steken, een gezellig kopje
koffie drinken met de buren of een buurtfeest vieren in de straat.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede
kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren.
Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de
contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke 'Burendag'!
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact
en verbinding tussen groepen mensen. Voor buurtorganisaties is het
mogelijk bij het Oranje Fonds een aanvraag tot max. € 400 in te dienen
om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren.

De Purmerpleinbuurtkrant zoekt
voor de maandelijkse huis-aan-huis verspreiding

nu ook in de
kleine variant

BEZORGERS
PURMERPLEIN
buurt krant

Fa. Lafeber

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

Winkelcentrum Purmerplein

omgeving
Beemsterstraat
Weregouw

Hoge beloning !

PURMERPLEIN
buurt krant
Winkelcentrum Purmerplein

Interesse ?
Bel met Caroline Lafeber (020-6368273) of
kom even langs in de winkel: Purmerplein 13

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

sale

50% kortsing
op alle

ken

behalve broe

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

Nu ook
Blessure
behandeling

• Professionele

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

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl
Buikslotermeerplein 170, Amsterdam
Purmerplein 12, Amsterdam

Nieuws van

Juwelier

Akkermans

al 51

jaar!

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.

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; Het
Baken is in juli wel weer open
gegaan maar in de huiskamer
worden de hygiënemaatregelen
én de nodige afstand van elkaar
gehanteerd. We kunnen nog niet
naar ons “oude” aantal gasten.
Eén keer per jaar organiseren we
een dagje uit met onze gasten, helaas is dat er niet van gekomen.
Wel hebben we op
19 juli een heuse poffertjeskraam in onze
achtertuin gehad die
onze gasten heeft
voorzien van heerlijke poffertjes. Als
klap op de vuurpijl
kwam er ook nog
een ijscokar, smikkelen en smullen, ook
dát gebeurt in Het
Baken.
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 16 à 20
mensen te koken. Bel gerust voor
nadere informatie: 023-5571816.
LET OP: Tot 1 november 2020
biedt Het Baken nieuwe gasten
de mogelijkheid om éénmalig
GRATIS een driegangenmaaltijd te komen nuttigen, waarbij
er natuurlijk op gehoopt wordt
u als toekomstige gast te mogen
verwelkomen; bel om uw stoel te
reserveren!
Vragen? Bel met 020-6372714,
spreek de boodschap in en u
wordt teruggebeld.
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!

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

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

Vrijwilligerswerk bij Markant

Samen
september in
door Rijk van den Hoek.

September is echt de maand van
een nieuw leven. De scholen zijn al
begonnen, de buurthuizen, de particuliere cursussen en trainingen.
Als nieuwjaar met goede voornemens en leuke, interessante aanbiedingen. In Amsterdam-Noord
worden nieuwe woontorens gebouwd op allerlei plekken.

Ga je niet op vakantie deze zomer? En kan je wel wat afleiding geWaar vroeger havenbedrijvigheid
bruiken? Word vrijwilliger bij Markant.
was, verrijzen nieuwe gebouwen,
groot en klein. Op het BuiksloterMarkant
ondersteunt
meerplein wordt een busstation
mensen die langdurig en
afgebroken. Het vervangende
intensief zorgen voor een
metrostation is al bijna twee jaar
ander. Om deze zorg vol
in bedrijf. Het zal een heel mooi
te houden is het belanplein worden, belooft het gemeengrijk dat zij af te toe even
tebestuur.
iets voor zichzelf kunnen
doen en op adem kunnen
En op de derde dinsdag van deze
komen. Markant helpt
maand krijgen we de beloften van
daarbij door vrijwilligers
de regeringscoalitie te horen. De
in te zetten.
koning zal de plannen voorlezen
Als vrijwilliger kan je echt iets voor een ander betekenen. Gewoon in de kerk, want de Ridderzaal is
door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te doen. Bijvoor- er te klein voor geworden. Iederbeeld spelletjes doen, samen naar de markt, praten over vroeger of een wordt geacht heel dik te zijn.
minstens anderhalve meter in
koffie drinken. Dit kan een uur per week of vaker.
doorsnee. Zoiets dus.
Als vrijwilliger krijg je gratis scholing en een vergoeding voor onkosten.
Daarnaast leg je nieuwe contacten, ontwikkel je je persoonlijk en staat Dan wordt ons verteld wat we
allemaal graag willen, maar de
het goed op je CV.
regering toch maar niet doet. Bivoorbeeld duizend euro bonus en
Ben jij beschikbaar in de periode augustus en september?
hogere salarissen voor de verzorMeld je dan nu aan als vrijwilliger bij Markant!
gers en meer belastingbijdragen
vanuit de miljoenenwinsten om de
Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Wil je vrijwilliger worden? Maar ben je niet beschikbaar in augustus of geleden schade tijdens de coronatijd eerlijk samen te delen. Want
september? Ook dan ben je van harte welkom!
Neem contact op met Markant via info@markant.org of bel 020 886 we doen het samen. Was de leuze.
88 00. Kijk voor meer informatie op www.markant.org

---m0pje---

Wist u dat tussen 1 en 22 augustus
de PPBK website 291 keer
is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
spreuk van de maand
In 1 dag
klaar

Over die mensen van
hiernaast kun je zeggen
wat je wilt, maar ze
hebben in ieder geval wel
leukere buren dan ik.
Anoniem

-

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

Een ouder echtpaar nodigde
de buren uit om te komen eten.
Telkens als de oude man zijn
vrouw iets vraagt, begint hij met
‘schat’,’lieveling’, ‘duifje’, ‘honnepon’ enzovoorts. De buren waren
onder de indruk, want het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de
keuken was, zei de buurman tegen
de man : “Ik vind het zo mooi dat
u uw vrouw, na al die jaren dat u
getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes geeft”. De oude man
boog zijn hoofd. “Hou op”, zegt de
man, “ik kan al tien jaar niet meer
op haar naam komen!!!”

Kledinginzameling
in Schellingwoude

Garantie voor Topkwaliteit

Op zaterdag 12 september vindt
de jaarlijkse actie plaats van Sam’s
kleding inzameling voor Mensen in
Nood .
Uw draagbare kleding en schoeisel is in gesloten zakken van harte
welkom bij het volgende adres:
Opslagruimte rechts naast de
Schellingwouderkerk, Wijkergouw
6 , 1023 NX Amsterdam. Zaterdag
12 september van 10.00 uur tot
12.00 uur.
Eventueel willen wij u helpen met
het vervoer van de zakken.
De opbrengst gaat naar een
project van Cordaid voor de
wederopbouw van Beiroet en een
drinkwaterproject in Ethiopië
Mary Takken
0628057866

020-4904477

of

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

woensdag

500 gr.

gehaktdag

3,75

750 gr.

5,00

De ‘R’ zit weer in de maand !
Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

KOM LANGS
VOOR JE NAZOMER
KLEUR
BEHANDELING
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

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

probeer nu !

CAROCROC
hondenvoer
400 gram

e 1,www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

OPLOSSING PUZZEL NR 184
Het juiste antwoord is:
bij het Brillenhuis
De winnaar van puzzel 184 is:
Els van Swol
ingestuurd via de website
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Gefeliciteerd !
Dit is de Augustinuskerk Nieuwendammerdijk. De foto is volgens het Historisch Centrum Amsterdam Noord genomen rond 1902. De foto is gemaakt vanaf de zuidkant, waar kort daarna de U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber op het Purmerplein 13
scheepswerf van de Vries Lentsch is gebouwd. Op de voorgrond zie je de Perenboomsloot.
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,-

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

telefoonnummer:

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

PPBK185

U ziet een detailfoto
van een winkel of
een plekje op of bij
het Purmerplein.
Weet u waar de
foto genomen is?

