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KROKET OF CROQUET
kwestie van smaak

Nederland viert op woensdag 9 oktober voor de zesde keer Nationale
Krokettendag. Verschillenden krokettenmakers staan stil bij de dag die
ooit begon met het Krokettenboek van Johannes van Dam.

de hele leuke
wintercollectie
is binnen

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

NU TE KOOP
BIJ LAFEBER

Diverse producten
van HG tegen muﬀe
luchtjes in
bijvoorbeeld
handdoeken en
tegen zweet- en
deovlekken in wit
wasgoed.

Fa. Lafeber

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

De Nationale Krokettendag is op 9 oktober 2014 in het leven geroepen door uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Op die dag verscheen ‘het
Krokettenboek’ van restaurantrecensent Johannes van Dam, die in
2013 overleed. Sinds die dag is het op 9 oktober, de verjaardag van
Johannes van Dam, Nationale Krokettendag.
Holtkamp in Amsterdam komt dit jaar met een aantal verrassende
smaakcombinaties. Zo is er de kalfscroquet met onder meer piccalilly
roomkaas en Parmezaanse kaas, de draadjesvleescroquet met een remoulade van knolselderij en pijnboompitten en de garnalenbitterbal
met gazpacho.
Geen kroket, maar croquet
Sinds 2005 wordt de Holtkamp croquet gemaakt in de çroquettenkeuken in Amsterdam, onder leiding van patissier en eigenaar van Holtkamp Horeca Patisserie en Croquetten, Nico Meijles. Johannes van
Dam adviseerde Meijles ooit een paar druppels citroensap aan de vulling toe te voegen. Ook de schrijfwijze is naar aanleiding van zijn advies
gewijzigd naar ‘croquet’, gezien hij de croquet als een delicatesse zag en
dit beter vond passen bij de smaak van de croquetten van Holtkamp
Horeca.
De vleeskroket komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit Frankrijk. In een
druk uit 1705 van Le cuisinier royal et bourgeois, (eerste druk 1691)
dat werd geschreven door François Massialot, de kok van Lodewijk
XIV, staat al een recept voor kroketten (‘croquets’). Culinair deskundige Johannes van Dam beschouwde dit als het oudste recept. Deze
eerste croquet had de afmeting van een ei. De vulling werd zonder
bechamelsaus bereid, maar wel gepaneerd, en vervolgens in reuzel gefrituurd.
Kroketten werden in het begin van de twintigste eeuw geserveerd
als tussengerecht in een uitgebreid menu, na de soep en vóór het
hoofdgerecht. De ontwikkeling van chic tussengerecht naar snack gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Tot ongeveer 1996 was de kroket
de meest verkochte snack via snackbars en cafetaria’s, maar inmiddels
is de frikandel de kroket ruimschoots gepasseerd als meest gegeten
snack in Nederland.

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

Het is weer tijd om
de schouders
los te kneden !

• Professionele

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

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl
Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10-a, Amsterdam

Opbrengst kledinginzamelingsactie
De inzameling Sams kledingaktie voor Mensen in Nood
heeft in Schellingwoude 700 kg
opgeleverd. Alle gevers willen wij
hartelijk bedanken. De opbrengst
komt ten goede aan een drinkwater- en sanitairproject in Ethiopië
en hulp aan bewoners van Beiroet.
Namens Sams kledingactie,
Mary Takken.
spreuk van de maand

OP EEN GARNAAL
Toen een kooplustige
garnaal
Terugkwam bij haar heer gemaal
Droeg zij om haar tere bastje
Een beeldschoon bruineberejasje
En toen zij vroeg:
Hoe vind je het?
Sprak hij:
Het staat je heel kroket
Kees Stip (1965)

Denk mee met
slagerij Oostwal

“Samen”
was
de kreet
door Rijk van den Hoek.
Landelijke dorpen in AmsterdamNoord werden in de vorige eeuw
uitgebreid met tuindorpen. NieuNiet meer dan 2 klanten per keer
we stadswijken speciaal voor arBetaal zoveel mogelijk met PIN
beiders die in de havens werkten.
Er kwamen huizen met veel groen,
ruimte in frisse lucht en betaalbare
huren. Een hele verbetering van de
woonomstandigheden in de sloppenwijken aan de overkant van het
IJ.
De meeste tuindorpen kwamen
tot stand door corporaties. Corporatie betekent samenwerking.
En toen?
Tegenwoordig zijn de corporaties
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken marktpartijen geworden. Er moet
brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tast- meer en meer geld uitkomen. De
baar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oor- vraag is voor wie? Een groot deel
logstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
In de winkels op het Purmerplein

Kinderboekenweekgeschenk
Het Kinderboekenweekgeschenk 2020 is
geschreven door Arend van Dam. Je kunt
hem kennen van zijn boek De reis van
Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij. Met dit boek won hij de Archeon
Thea Beckmanprijs 2018 en een Zilveren
Griffel in 2019. Ook De brom-vliegzwaan
en andere verhalen over onze taal viel dat
jaar in de prijzen: in 2019 werd het boek bekroond met een Vlag en
Wimpel én met een Zilveren Penseel voor de illustrator, Anne Stalinski.
U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van uw boekhandelaar bij aankoop €12,50 aan kinderboeken.

Prentenboek van de Kinderboekenweek
De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2020 is
Het lijkt misschien wat vroeg, maar Mylo Freeman. U kunt haar kennen van haar boeken over het doner zijn ondernemers die nu al aan kere prinsesje Arabella. Het prentenboek is vanaf de eerste dag van de
de komende feestdagen denken. Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
Zo ook Robert Oostwal, van de
slagerij met dezelfde naam op het De Kinderboekenkrant
Purmerplein. Met Sint en Kerst is De Kinderboekenkrant biedt voor 6 tot 12-jarigen een helder overhet erg druk op het Purmerplein. zicht van de leukste boeken die er voor hen te vinden zijn.
Gelukkig komen heel veel klanten Vraag naar de Kinderboekenkrant bij de boekwinkel of bibliotheek.
hun Sint- en Kerstinkopen doen
bij de lokale winkeliers. Nu, in de De Voorleesgids
Coronaperiode, met alle restric- De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken voor kinderen van nul tot
ties van dien, maakt Robert Oost- zes jaar. Een ideale wegwijzer voor ouders en grootouders.
wal zich zorgen hoe dat tegen die
tijd moet gaan. Daarom doet hij Het lied van de Kinderboekenweek: En toen?
een oproep: Denk eens mee ! Dans en zing lekker mee, thuis of in de klas!
Misschien bent u wel de persoon Dans mee op het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen, speciaal
met de ideale, perfecte oplossing gemaakt voor de Kinderboekenweek.
hoe de winkeliers de komende We zingen over geschiedenis - van Cleopatra en Van Gogh tot Albert
drukke tijd in goede banen kun- Einstein - en over... jou! Wat ga jij doen om geschiedenis te maken?
nen leiden. U kunt uw goede idee De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam.
insturen via ‘contact’ op de website van deze krant. Dan komt het Kijk en luister naar de songtekst en de dansvideo online.
vanzelf bij Robert terecht.
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s

van de huizen wordt niet meer
verhuurd maar verkocht. Dat
brengt meer geld op. De mensen
die deze huizen kochten, kwamen
uit andere buurten en steden, hadden gestudeerd en gebruikten hun
tuin niet om voedsel te kweken,
maar om hun e-bikes te stallen.
Ze hebben intussen hun studie
misschien afbetaald, maar moeten
nu het huis afbetalen of eeuwig
betalen voor nieuwe leningen. De
‘oude’ bewoners betalen intussen
te hoge huren en zien de nieuwe
bewoners als vreemdelingen of indringers.
Dan hebben we in nieuwere buurten nog de echte vreemdelingen,
de vluchtelingen uit oorlogsgebieden (gelukzoekers genoemd)
en de mensen die hier al generaties lang wonen en wier ouders of
grootouders als ‘gast’arbeiders
kwamen. Sommigen van die
groepen hebben intussen goede
banen of een eigen zaak, anderen
komen niet of maar moeilijk aan
de bak en hebben steun nodig. Een
leuk allegaartje van mensen die
elkaar niet gewend zijn.
Een leuk allegaartje voor bepaalde
politici die er belang bij hebben
om die verschillen uit te vergroten,
maar wie verdienen daar aan? We
worden tegen elkaar uitgespeeld.
Als we daar nou eens niet meer
intrappen, maar ons verenigen,
samenwerken?
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WAARDEBON
U bent 55+ en hebt geen zin meer om zelf te koken?


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.
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: Alleen nog in de maand
oktober 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! Neem de bon mee die
in dit blad staat.
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!
---cartoon---

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!

• Geldig tot 1 november 2020 • Alleen voor nieuwe gasten • Maximaal één bon per
persoon • Niet inwisselbaar voor contanten • Graag vooraf aanmelden (020-6372714)

T.W.V.€ 5,50

ideeën gezocht voor lint dat wijk en dijk
verbindt

---lezers schrijven--Pandemie
Overbevolking leidt tot sterfte.
Maatregelen om de schade te
kanaliseren. Begrip en onbegrip.
De overheid te vriendelijk. Opmerkelijk. Het mensdom rekte de
tijd. Leven om te overleven. Van
top tot teen. Covid-19. 1,5 meter
afstand. Mondkapje.
Isolatie, immuun of crematie. Inshallah. Van risicovol tot snotneus.
Waar? of onheus?
Eric Muller

Wist u dat tussen

Hoe is het rioolpad ontstaan?
1 en 27 september
Tot 100 jaar geleden lagen er weilanden met koeien op de plek waar nu
de PPBK website
het tuindorp ligt. De melk werd elke dag met platte boten, later toen de
pont er was met hondenkarren, naar de stad gebracht en uitgevent. Een
sloot liep als een lint tussen dijk en achterland. In de jaren 30 werd het
keer
tuindorp gebouwd, de sloot werd een riool en overkluisd; zo ontstond
is
bezocht
?
het rioolpad, dat wijk en dijk verbond.
Het rioolpad blijft een gezellig rommelig lint, met groen erlangs en verwww.purmerpleinbuurtgeten terreintjes zoals aan de Middeliestraat het oude terrein van de
krant.nl
plantsoenendienst en Het Gebouw, ooit een kerk en jongerensoos, nu
wachtend op nieuwe functies. En het speeltuintje en asfaltveldje naast
---m0pje--Het Gebouw, achter de ﬁetsenmaker.
Gerrit rijdt met zijn auto van de
snackbar, waar hij een heerlijke
kroket en een blikje fris heeft gehaald, naar zijn werk. Bij het eerste
stoplicht ziet hij een geel mannetje
staan.
Hij stapt uit zijn auto en het mannetje zegt: ‘Hallo, ik ben het gele
mannetje en ik kom van Venus. Ik
ben op zoek naar eten’. Gerrit
geeft het mannetje zijn nog warme
kroket.
Bij het volgende stoplicht ziet hij
een groen mannetje staan. Hij stapt
weer uit zijn auto en het mannetje
zegt: ‘Hallo, ik ben het groene mannetje en ik kom van Mars. Ik ben
Wat gaan we doen?
op zoek naar drinken. Gerrit geeft
Een groep enthousiaste bewoners werkt een paar keer per jaar aan het mannetje zijn blikje frisdrank.
het groen langs het rioolpad, een andere groep heeft een beukenhaag Bij het derde stoplicht ziet hij een
en fruitboompjes geplant in het speeltuintje en een stichting probeert blauw mannetje staan. Hij stapt
weer leven in Het Gebouw te krijgen.
hier ook uit zijn auto en vraagt:
En nu wil een groep buurtbewoners ideeën verzamelen voor het ge- ‘Weer zo’n gekleurd rot mannetje
bied van terrein tot asfaltveldje. Op de laatste bijeenkomst ontstonden en van welke achterlijke planeet
ideeën zoals: een betonnen pingpongtafel, meer groen, iets voor kin- kom jij?!’ Het blauwe mannetje
deren, kinderboerderij, jeu de boules veld, asfalt voor basketbal en zegt: ‘Uw rijbewijs a.u.b!’
voetbal, voedselbos, salsalessen of fotograﬁe workshops en ruimte om
je verjaardag te vieren in Het Gebouw.
In 1 dag
We kijken ook of we met subsidie van de gemeente een landschapsklaar
architect samen met buurtbewoners na kunnen laten denken over de
plek en bestemming van het terrein.
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HET TERREIN

HET GEBOUW

SPEELVELD
NOORD HOLLANDSE BESSENTUIN

ASFALTVELDJE

Heb je ideeen?
Dat stukje kan voor veel mensen iets betekenen, daarom willen we
graag dat veel mensen meedenken. Heb je ideeën? Of wil je meepraten?
Of wil je in de app waarin we acties en ideeën uitwisselen? Of wil je iets
doen? Laat van je horen en mail ons op wijkendijkpurmerplein@gmail.
com en we laten van ons horen. Of kijk op onze website: wijkendijkpurmerplein.nl
Maarten

-

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

Garantie voor Topkwaliteit

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

ensoep !

p!

erwtensoe

bruinebon

huisgemaakte stamppotten.
woensdag

Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

500 gr.

3,75

gehaktdag

750 gr.

5,00

SLAGERIJ OOSTWAL

MAAK NU ALVAST
EEN AFSPRAAK VOOR
DE FEESTDAGEN !
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

égumes

Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

lekker super koopje !

500 gr verse vatzuurkool
+ 1 kilo kruimige
aardappels
SAMEN E

1,65

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

Juwelier

BEZORGERS
PURMERPLEIN
buurt krant

Hoge beloning !

Akkermans

Kent u onze
horlogecollectie
van Zinzi al?

PURMERPLEIN
buurt krant

Winkelcentrum Purmerplein

Winkelcentrum Purmerplein

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

€99,-

omgeving
Beemsterstraat
Weregouw

p.st.

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,-

OPLOSSING PUZZEL NR 185
Het juiste antwoord is:
bij Master Schoenen
De winnaar van puzzel 185 is:
H. de Lange
Schermerstraat 17

Ze zijn er in
diverse modellen
en u krijgt er
een mooi zilveren
armbandje t.w.v.
€29,95 gratis
bij!

Gefeliciteerd !

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

U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber op het Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Rechts het Dirkshornplantsoen

Purmerplein 14 - tel 6360373

telefoonnummer:

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

PPBK186

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

