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Steun de ondernemers, winkel
verantwoord en shop lokaal !
op het Purmerplein dus

    
 
 
Gezond en fit in 2021!
Een frisse kijk op jouw voeding
- samen kijken naar jouw
voedingspatronen
- afvallen zonder honger maar
met gezonde voeding
- traject in overleg ; maandelijks
consult (mogelijk op afstand)
- vergoeding mogelijk
zorgverzekering
- een levenlang plezier van
het resultaat :)
BOEK JE AFSPRAAK VIA

WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

Wij van de Purmerpleinbuurtkrant geloven dat wonen, winkelen,
werken en ontspannen de buurten leefbaar houdt. Tijdens deze crisis,
waarin alles gedaan wordt om het coronavirus onder controle te krijgen, komen al deze elementen enorm onder spanning te staan. Daarom
vragen wij juist nu: steun de ondernemers!
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Het besef is wel ingedaald, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid
moet nemen om verspreiding van het virus te voorkomen en/of vertragen. Die eendrachtigheid is nodig in de hele maatschappij. Daarom
doen wij graag een appèl op iedereen, om rekening houdend met de
veiligheidsvoorschriften, boodschappen te doen bij de lokale middenstand. Schouder aan schouder kunnen we zorgen dat onze buurten
straks ook nog leefbaar zijn. En dan hebben we al die ondernemers
keihard nodig.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die zich inzet in de gezondheidszorg en de hulpverlening. Ook willen wij onze waardering
uitspreken naar alle ondernemers die consumenten blijven voorzien
van alle nodige levensmiddelen en restaurants die besluiten om hun
maaltijden voortaan te bezorgen.
Want wonen, winkelen, werken en ontspannen in de buurt zorgt voor
sociale cohesie en welvaart. Laten we er zijn voor hen. Steun ondernemers, winkel verantwoord en shop lokaal!
Op het Purmerplein kunt u terecht voor (bijna) al uw boodschappen.
Ook kunt u bij veel winkeliers online of telefonisch bestellen en uw
boodschappen afhalen. Of u bestelt eens een kadobon, voor later.

WIJ ZIJN VANAF
BEGIN MAART
WEER OPEN !
BEL VOOR EEN
AFSPRAAK !
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
In 1 dag
klaar

-

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

Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Kitty friend
is de nieuwe
Eurobaal
1 baal 30 ltr € 8,95
2 balen 60 ltr € 17,00
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

we gaan weer
kiezen

Garantie voor Topkwaliteit

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

Op 31 maart is bij
Vermeulen diervoeding
Purmerplein 9
van 9:00-10.30 uur
onze dierenarts aanwezig.

door Rijk van den Hoek.
Ik weet niet wat jullie van het weer

nsoep ! vinden, maar ik vind het maar niks.
ruinebone

p!
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huisgemaakte stamppotten
NIEUW in ons assortiment

diverse luxe vega en vegan soepjes
woensdag

Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

500 gr.

3,75

gehaktdag

750 gr.

5,00

SLAGERIJ OOSTWAL

Maar het was leuk !
(bron: Indebuurt-Amsterdam)

spreuk van de maand
---cartoon---

Hij die niet kan
lachen,
moet geen
winkel
beginnen.
N.N.

Het
roze of het blauwe
jurkje?

Het is maandag de vijftiende februari, de dooi is ingevallen. De
deskundigen beweren dat de winter is afgelopen. We hadden dus
één week winter dit jaar, gisteren
laatste schaatsdag, mijn langlaufers
kunnen weer achter de verwarmingsbuizen in de berging. Goed
geregeld maar weer. Op naar de
lente en de verkiezingen.

Dat wordt nog wat, deze keer. We
kunnen naar het stembureau deze
maand. Het schijnt dat de lijst met
kandidaten meer dan een meter
lang is. Een ongekend aantal partijen doet eraan mee, wat me doet
denken aan verhalen van vroeger.
Toen hadden we de “roaring twenties” gehad. Er waren verkiezingen
met veel partijen. Er was zelfs een
pretpartij bij van HADJEMEMAAR.
Dachten onze grootouders dat
politiek ‘ﬂauwe kul’ is en dat er
nooit meer oorlog zou komen en
het altijd feest zou zijn...
Hé.., dat lijkt verdacht veel op deze
tijd, Corona wordt ontkend, de
kroegen en de feestzalen moeten
open want dat is een recht. En de
verkiezingen àchhhhh. Ik dacht dat
democratie niet vanzelf gaat en dat
het de laatste jaren niet zo goed
ging met de meerderheid van het
volk. En na de roaring twenties
kwamen de grote crisis en de oorlog. Moeten we dat nou opnieuw
beleven?? Of weer ?? Nee toch.!!

Nieuws van

Internationale dag
tegen Racisme en Discriminatie
21 maart is Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika
Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt
mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst,
godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en
overal, voor iedereen. Mensenrechten hebben een speciale plaats in
het recht. Ze zijn vastgelegd in de Grondwet en er zijn internationale
afspraken over gemaakt. Daardoor kan een overheid mensenrechten
niet zomaar opzijzetten.

Niet alleen voor de hele wereld en
heel Nederland heeft het COVID19-virus grote gevolgen, ook Het
Baken is geraakt. We missen onze
gasten die graag weer een praatje
en een lolletje met elkaar willen
maken en natuurlijk ook om op
Mensenrechten worden vaak in
elkaar te fitten…
categorieën onderverdeeld. Je hebt
burgerrechten en politieke rechten.
Overbodig te schrijven dat CoroHieronder vallen bijvoorbeeld het
na in vele opzichten negatief heeft
recht op leven, het recht op een eeuitgepakt onder onze ouderen, de
rlijk proces en het recht op vrijheid
eenzaamheid leidt tot isolement
van meningsuiting. Daarnaast heb je
en ze moeten het doen met wat
economische, sociale en culturele
“liefdeloze” ontmoetingen bij de
rechten, zoals het recht op een
voordeur.
behoorlijke levensstandaard, het recht op arbeid en behoorlijke arbeidsomstandigheden en het recht op onderwijs. Alle mensenrechten
Toch slepen onze ouderen zich er
zijn even belangrijk en ze zijn allemaal nodig om de menselijke waardoorheen, met of zonder “Baken”.
digheid te beschermen.
Het Baken is tot 2 maart gesloten
máár onze groep vrijwilligers
Iedereen heeft mensenrechten en iedereen heeft het recht alle mensenkookt voor onze vaste gasten een
rechten te kunnen uitoefenen. Het recht op gelijke behandeling is dus
maaltijd met thuisbezorging door
onderdeel van alle mensenrechten. Om gelijkheid in mensenrechten
speciale fietsvrijwilligers! Sluit u
te bereiken, zijn soms maatregelen nodig. Bijvoorbeeld: iedereen heeft
ook aan? Bel met 020-6372714,
het recht op toegang tot informatie. Als de website van een gemeente
spreek de boodschap in of bel
niet toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking, kunnen
023-5571816. Wij zorgen dat u
zij dat recht niet uitoefenen op dezelfde manier als mensen die goed
teruggebeld wordt.
kunnen zien. De overheid moet dan de website aanpassen om ervoor
Onze vrijwilligers koken op
te zorgen dat iedereen het recht op informatie ook in de praktijk heeft.
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag; per maaltijd rekenen wij
De basis voor alle internationale af€ 5,50. Uiteraard hopen wij dat
spraken over mensenrechten is de
de horeca heel snel haar deuren
Universele verklaring van de rechmag openen en dat onze ouderen
ten van de mens (UVRM). Deze
weer gezellig ouderwets in onze
verklaring is op 10 december 1948
huiskamer aan tafel kunnen eten
aangenomen door de Verenigde
met elkaar. Komt u ook een keer
Naties. Daarna werden veel verdragen gesloten, waarin de mensenbuurten, welkom!
rechten preciezer zijn omschreven en waarin staat welke beperkingen
zijn toegestaan. Bijvoorbeeld: iedereen heeft het recht op vrijheid van
Loop eens langs en houd onze
meningsuiting, maar als je iemand discrimineert vanwege afkomst, mag
raamposters in de gaten, u ziet
de strafrechter je een boete opleggen.
vanzelf levendigheid als de horeca
weer open mag.
Via internationaal toezicht op de naleving van de verdragen wordt
duidelijk wat de afspraken precies betekenen en hoe mensenrechten
concreet toegepast moeten worden.
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

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728
Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

Verhuizen

---m0pje---

Een man komt een winkel binnen
waar dieren worden verkocht.
"Ik zou graag een aantal dieren
bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21
spinnen en 1 kilo vliegen." "Houd
u slangen?" vraagt de verkoper.
"Nee! Maar ik ga verhuizen en ik
moet het huis achter laten in dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken."

Purmerplein
buurtkrant
gemist?
Elke maand liggen er verse
Purmerpleinbuurtkranten voor u
klaar bij:
• Ontmoetingscentrum Het Baken
in de Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) 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
kunt u de PPBK lezen en/of downloaden.

NET GEZET
Geldt tussen 21.00 en 04.30 uur

tekstverzorging

Boete van 95 euro bij overtreding

wij verzorgen
al uw
drukwerk
en reclame

Uitzonderingen voor o.a. werk,
uitlaten dier, maaltijdbezorgers en
mantelzorg

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

Geldt in elk geval nog 3 weken

Lieve klanten,
Helaas moeten ook wij de
winkel gesloten houden,
MAAR we bezorgen en
repareren aan huis gelukkig
nog wel. Tussen 10.00 uur en
16.00 uur zijn wij telefonisch
bereikbaar op nummer:
020- 6368273 voor het
opnemen van bestellingen
en het beantwoorden van
al uw vragen,
mailen mag natuurlijk ook
info@lafeber-evm.nl

Juwelier

Akkermans
#supportyourlocal

Wij zijn geopend voor reparaties aan
sieraden en horloges (en nieuwe
batterijen) op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 10:00 - 16:00 uur

Vragen? Bel ons tijdens
openingstijden

Ophalen van bestellingen in winkel mogelijk.
Contactloos betalen.

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

Pas goed op uzelf
en blijf gezond.

Fa. Lafeber

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

alleen samen krijgen we
corona onder controle
Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen
De norm van 1,5 meter geldt
overal, dus ook
• In de winkels op het Purmerplein
• Niet meer dan 2 klanten per keer
• Betaal zoveel mogelijk met PIN
• Draag een mond- en neusmasker
in de winkels !

U kunt makkelijk, snel en veilig producten reserveren bij de winkels op het Purmerplein. Uw reservering staat klaar in de winkel.
1. Bestel
Bestel uw gewenste product via de website van de winkel of bel.
2. Wacht
U ontvangt een mail of u wordt gebeld waarin een tijdstip besproken wordt om uw bestelling af te halen.
3. Haal af
Kom in uw eentje de bestelling afhalen. Alleen als u klachtenvrij
bent kan de bestelling worden afgehaald. Draag een mond-neusmasker!
4. Betaal
Betaal vooraf thuis of met uw pas in de winkel.
OPLOSSING PUZZEL NR 190
Het juiste antwoord is:
bij Kelly fashion op het Purmerplein nummer 7

nieuwe
voorjaarscollectie

Bel met 020-6360351
of kijk en kies op
n.nl
www.masterschoene
stelling
Wij bezorgen uw be
!
s
ui
th
bij u

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 190 is:
Fam. Lijesen
Alkmaarstraat 313
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

De Watergangseweg,
gezien vanaf de Beemsterstraat

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

PPBK191

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

