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SLAGERIJ OOSTWAL
gaat bezorgen

mooie en warme

pantoffels

voor de winter
in diverse kleuren

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

In deze lastige Coronatijd met steeds meer beperkende maatregelen is
het maar goed dat winkeliers hun klanten tegemoetkomen. Zo kunt u
vanaf nu bij Slagerij Oostwal (Purmerplein 26) uw vlees en vleeswaren,
soepen en huisgemaakte stamppotten telefonisch bestellen. Meestal
wordt de bestelling dan nog dezelfde dag thuisbezorgd. Om zeker van
uw bestelling te zijn, kunt u beter een dag van te voren bestellen. Bestellingen van € 50,- en hoger worden GRATIS thuisbezorgd. Bij kleinere bestellingen wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd.
Vooral voor de ouderen op en rond het Purmerplein is deze service
natuurlijk geweldig, omdat zij gevraagd worden steeds meer thuis te
blijven. Maar eigenlijk is het voor iedereen een uitkomst; waarom zou
je het risico op besmetting willen lopen als je op een eenvoudige manier je slagerijbenodigdheden telefonisch kunt bestellen en afspreken
wanneer je een en ander bezorgd zou willen hebben.
Ook in de komende feestdagen maand(en) blijft slagerij Oostwal deze
bezorgdienst aanbieden. Maak er gebruik van !

Garantie voor Topkwaliteit

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

Gezond
voor de harde
(thuis)werker !

• 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

Diverse soepen en stamppotten uit eigen
keuken !
woensdag

500 gr.

3,75

gehaktdag

750 gr.

5,00

Geef uw bestelling telefonisch door zodat u
het snel kunt afhalen of laten bezorgen.

636 09 92

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

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Koop 4 kilogram
FARMFOOD
hondenvoer
en krijg
een mooie
JUTEN tas kado
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

infra rood
thermometer

oorlog en
virus en vrijheid
door Rijk van den Hoek.
Onze vrijheid wordt bedreigd. Er raast sinds kort een vijand over
Aarde, die de mensheid bedreigt. Onmiddellijk zijn er virologen en
andere -logen op gedoken die de vijand willen bestrijden. Die strijd is
nu al een half jaar gaande. Het begon in de oudste beschaving van de
wereld ooit en raast nu ook rond op het continent waar men zich het
veiligst zou moeten voelen, maar waar nu verschillende malloten de
lakens uitdelen.

nu voor € 44,95

Fa. Lafeber

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

spreuk van de maand

Is het donkere lucht
op Sint Martijn,
zo zal het een zachte
winter zijn
Anoniem

Sint Maarten in de
Nieuwendammerkerk.

Op televisie volg ik de toestand in de wereld dagelijks. En tegelijk wordt
in deze tijd de tweede wereldoorlog herdacht. Er zijn maar weinig
mensen nog in leven die de jaren 40-45 bewust hebben meegemaakt
en het zijn waarschijnlijk wat bangelijke fguren die deze Corona-tijd
vergelijken met die oorlogstijd. Toen ook werd onze vrijheid bedreigd,
maar toch anders.
Ik heb al jong geleerd dat je geen appels met peren kunt vergelijken.
Maar daar valt best op af te dingen, vond ik toen al. Appels en peren
hebben allebei een steeltje en een kroontje en een klokhuis. Ze groeien allebei aan bomen die ook al aardig vergelijkbaar zijn. Vroeger kon
je in beide boomsoorten klimmen en hun vruchten plukken. En in de
oorlogstijd deden we dat ook want we hadden best trek. We aten
zowel appels als peren. Wat nou ‘niet vergelijken’????

Het Gebouw
Ken je Het Gebouw aan de Middeliestraat? Het staat precies tussen het Purmerplein en de Nieuwendammerdijk. Het Gebouw is
gebouwd in 1934. In de oorlog
werd het gebruikt als gaarkeuken
en van 1965 tot 1971 deed Het
Gebouw dienst als kerk. Daarna
werd het gevuld met culturele
activiteiten en herbergde er een
duivenvereniging en een weefvereniging. Nu doet Het Gebouw al
jaren dienst als atelier en worden
er schildercursussen gegeven.
Daarnaast is het een verlengde
woonkamer voor veel buurtgenoten, als werkplek of als ruimte
om te vergaderen en een feestje
te geven.

Ik vind dat het coronavirus niet vergelijkbaar is met de Duitsers van
toen of heel specifek: met de Nazi’s van toen. Dat waren mensen en
die waren beter vergelijkbaar met onszelf dan met ongewenste organismen van nu. Mijn brave, doch overleden moeder, leerde me dat al.
‘De meeste Duitsers zijn ook maar misleide burgers die als dienstplichtigen in Nederland zijn gekomen.Van de echt slechteriken zijn
er maar een paar. Die slepen de anderen mee of dwingen hen’. Zo
ongeveer sprak mijn moeder in oorlogstijd.Vergelijkbaar is wel de angstige tijd. De vijand van toen is een mens zoals wij, hij kan dus heel onverwachte dingen doen. Er vallen nu ook doden en je weet niet wie dat
zal overkomen en wanneer. Maar als de vijand van nu goed onderzocht
is, weten we waar we aan toe zijn en wat we ertegen kunnen doen.We
moeten een tijdje moeilijker leven maar daarna weten we hoe ermee
om te springen en hoe we
er niet meer
ziek van hoeven te worden.

Helaas sluiten onze deuren per 1
november door de slechte staat
van het pand. Maar stilzitten doen
we niet. We gaan er namelijk
voor zorgen dat Het Gebouw
behouden blijft voor de buurt en
al haar Noorderlingen en daarom
zal het gerenoveerd gaan worden.
Zodat we er straks samen een
prachtige creatieve plek van maken met activiteiten voor en door
de buurt, voor jong en oud.
Heb je oude foto’s van en/of verhalen over het pand? Stuur ze op
naar hetgebouwnieuwendam@
De vijand vangmail.com, want al die verhadaag is stuklen en foto’s zijn belangrijk voor
ken betrouwhet behoud van dit mooie stukje
baarder dan
die van tachtig jaren geleden. We weten met de plaag van nu dat er Noord. We houden jullie via de
meer van die virussen kunnen verschijnen en we weten zelfs dat we Purmerpleinbuurtkrant, Facebook
ons gedrag kunnen wijzigen, zodat het minder zal gebeuren dat er en onze website www.hetgebouw
voor ons schadelijke micro-organismen in de maatschappij opduiken. nieuwendam.nl op de hoogte!
We kunnen ook meer rekening met de natuur gaan houden, zelf op (Frederike Muller namens Het Gebouw)
natuurlijker manier gaan leven. We zullen ons bewust moeten worden,
dat wij zelf natuurproducten van deze aarde zijn, dat deze aarde niet Kelly Fashion
van ons is, maar wij wel van deze aarde. Dat we dus ook niet onbeperkt
kunnen doen wat we willen, Als we mensen met ons miljarden blijven Purmerplein 7
denken dat het leven bestaat uit geld, winst, roei, rendement voor de 1023BC Amsterdam
hebbers, op te brengen door de natuur, de werkers en de zwakken in 020-6325728
de maatschappij, dan leert het even en de natuur op deze aardkloot
ons wel weer een lesje met nog veel meer ‘plagen’ dan virussen, nanieuwe
tuurbranden droogte, hoosbuien, sprinkhanen, eiken-processie-rupsen,
najaars
zeespiegelstijging, en .......... ??
collectie

Op woensdag 11 november zal
ook de Nieuwendammerkerk zijn
deuren open zetten voor alle kinderen uit de buurt. Vanaf 17.30u
tot ± 19.30u staan de deuren van
de kerk open om ook daar binnen Sint Maarten liedjes te komen
zingen. Ook “grote mensen” zijn
welkom volgens de coronaroute
en regels in de kerk.
Samen delen en open staan voor
elkaar is juist ook het thema van
de kerk.
Zoals Sint Maarten zijn mantel deelde zullen wij dan aan de De natuur is de baas en bepaalt hoe ver onze vrijheid gaat.
zangers iets lekkers uitdelen!
Welkom en tot ziens!
Samen delen en elkaar het leven en ruimte gunnen, dat is vrijheid.

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

N���w� v��

Bent u op dit moment een “verplichte thuisblijver”?? Heeft u interesse om een warme maaltijd
bezorgd te krijgen?
Vanwege het Corona-virus is
Het Baken gesloten máár onze
kookvrijwilligers gaan stug door en
de vaste gasten krijgen de maaltijd
thuisbezorgd door enthousiaste
ﬁetsvrijwilligers!

Moesttuinschool Amsterdam
een biologische tuinschool
voor volwassenen.
Biologische groenten kweken in het hart van Amsterdam? Het kan !
Midden in de stad, vlak achter Amsterdam CS in de tuin van ‘Soep uit
Noord’. Alles wat je verbouwt neem je mee naar huis. Van zaadje tot
eten op je bord.
Theorie en praktijk gaan vloeiend in elkaar over. Tijdens elke lesdag is
er een deel theorie en gaan we in de tuin aan de slag. Aan het eind van
het jaar heb je genoeg kennis en ervaring
om je huis, tuin of buurt te vergroenen
en je eigen eetbare oase in de stad te
creëren.
De cursus loopt van januari t/m december 2021 en wordt gehouden op dinsdag
of op donderdag eens per twee weken.
Informatie over docenten, lesopzet, inschrijven en kosten kun je vinden op
www.soepuitnoord.nl
Reserveer snel, want de plekken zijn beperkt.

Wilt u een bijdrage leveren door
het bezorgen van de warme maaltijden? Dat mag één, twee, drie of
vier dagen per week! Om 17.00
uur heeft het koksteam de maal- - - - c a r t o o n - - tijden klaarstaan. Met twee of drie
ouderen op de route, bent u om
17.30 uur weer thuis…
Interesse? Bel met 020-6372714,
spreek de boodschap in of bel
023-5571816. Wij zorgen dat u
teruggebeld wordt.
Onze vrijwilligers koken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
per maaltijd rekenen wij € 5,50.
Vooralsnog is Het Baken gesloten,
afhankelijk van de ontwikkelingen
vanuit RIVM en de overheid is te
bezien of de deur (wanneer….?)
weer open gaat. Uiteraard hopen
wij dat de horeca snel haar deuren
mag openen en dat onze ouderen
weer gezellig kunnen eten met
elkaar.

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

égumes
aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden
bezorgservice

wij bezorgen uw
bestelde boodschappen thuis
Purmerplein 14 - tel 6360373

KOM EENS LANGS
VOOR EEN MOOI
HERFSTKLEURTJE
IN UW HAAR
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

---m0pje--Sint Maarten komt Moos tegen.
Zegt Sint Maarten tegen Moos:
‘He Moos, wat zie jij er slecht
uit.’ Zegt Moos: ‘Ja vind je het gek.
Werk in de haven, sjouwen, om vijf
uur beginnen, om drie uur weer
thuis...’ Vraagt Sint Maarten: ‘Goh
Moos, hoe lang doe je dat al?’ Zegt
Moos: ‘Ik moet maandag beginnen.’

Sint Maarten 11 november
Het Sint-Maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van België, Nederland, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Portugal en Hongarije.
Sint-Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de
moeilijke wintermaanden. Bedeloptochten zoals met Sint-Maarten
werden en worden ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het sinterklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest.
In Amsterdam waren er in de 19e eeuw groepjes jongens die zingend
langs de huizen liepen. Eén liep voorop, hij droeg een kroontje met
kaarsjes aan een lange stok. Degenen die hem volgden, hadden lichtjes
van allerlei kleuren. Wanneer de jongens van de bewoners wat kregen,
zongen ze een liedje vol goede wensen. Kregen ze niets, dan volgde
een scheldpartij.
In Amsterdam werd het feest eeuwenlang niet meer gevierd, tot het
in de laatste decennia van de 20e eeuw in de buitenwijken opdook
onder invloed van omliggende gemeenten in de meer agrarische gebieden. In de jaren 1990 dook het feest weer op in de Weteringbuurt
en aan de Amsterdamse grachten. In Amsterdam-Noord werd tot na
de Tweede Wereldoorlog ‘Sinteremaarten’ gevierd met een tot lampion uitgesneden koolraap, suikerbiet of voederbiet, Inmiddels is het
sint-maartenlopen in vrijwel geheel Amsterdam een levende traditie.
In verband met de Coronamaatregelen zijn de winkeliers van het
Purmerplein dit jaar ‘s avonds niet open op 11 november voor de
langstrekkende, zingende kinderen.

Allerzielen.
Nieuwendammerkerk is open.

Maandag 2 november is het Allerzielen. Landelijk, op allerlei plaatsen en ook op de televisie wordt
hier aandacht aan besteed.Denk
b.v. aan het programma: “ Voor wie
steek jij een kaarsje op? ” Onze
kerk opent daarvoor vanaf 14u
haar deuren en biedt ruimte om
in stilte en rust een lichtje aan te
steken, geliefden te herdenken,
te mediteren of met iemand te
spreken.
De lichtjes zijn vrij te verkrijgen.
Vanaf 19.00u worden er met tussenpozen Taize liederen gezongen.
Alles volgens RIVM regels. Om
20.30 u. doven de lichten en sluit
de kerk.
De kerk is voor iedereen vrij toegankelijk.
De Nieuwendammerkerk hoopt
zo een lichtplek voor buurt en gemeente te zijn.

Op 26 november is bij
Vermeulen diervoeding
Purmerplein 9
van 15:00-16:30 uur
onze dierenarts aanwezig.

Het Kleine Die te Nieuwendam

Lazuur take away

In 1 dag
klaar

tijdens de horecasluiting

Van woensdag t/m zondag tussen 17.30-19.30
Op zondag ook een brunch-box tussen 12.00-15.00
Alles te bestellen op de website: www.restaurantlazuur.nl
Daarnaast heeft Lazuur een lekkere-dingen-winkeltje
dat open is van woensdag t/m zondag vanaf 11.00
Hier kunt u terecht voor kaas, maar ook paté, rillettes, ossenworst,
sardines, wijnen en nog veel meer lekkers !
Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Juwelier

€189,-

p.st.

Wist u dat tussen
1 en 24 oktober
de PPBK website
322 keer is bezocht ?

Het juiste antwoord is:
bij vishandel Haring Naatje

Geïnspireerd op de
originele Zwitserse
stationsklok!

Deze maand helaas geen goede
inzendingen.

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

OPLOSSING PUZZEL NR 186

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,-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen

Akkermans

Een echte
designklassieker:
een horloge van
Mondaine
v.a.

-

telefoonnummer:

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

PPBK187

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

