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Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

we zijn weer open !

 kom eens langs !

we staan klaar 

om u van dienst te zijn !

Locale delicatessen
een aanwinst op het Purmerplein

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Vijf maanden geleden ging slijterij Luna op het Purmerplein dicht om kort 
geleden weer open te gaan als ‘Locale delicatessen’. Na een grondige 
verbouwing, waarbij de vloer, de 
wanden en zelfs het plafond werden 
aangepakt, staat er nu op nummer 
27 een gloednieuwe winkel vol met 
heerlijke spullen. Het interieur van 
de winkel ziet er gezellig, vrien-
delijk en ambachtelijk uit. Op de 
houten stellingen staan prachtige 
producten uitgestald.  Mooie Franse 
en Italiaanse wijnen bijvoorbeeld en heel veel soorten kaas. De wijnen 
worden rechtstreeks uit Italië en Frankrijk geïmporteerd. Zo zorgt ‘Lo-

cale Delicatessen’ voor topkwaliteit 
wijnen. Ook kunt u er terecht voor 
diverse tapenades en vele soorten 
olijven.Voor klanten die van een 
biertje houden: ‘Locale Delicates-
sen’ heeft een leuk assortiment 
speciale bieren in huis. Beslist de 
moeite waard! Bij een goed glas 
wijn hoort een lekker stukje kaas. 

‘Locale Delicatessen’ heeft een uitgebreid assortiment Nederlandse 
kazen, maar ook verschillende buitenlandse kaassoorten. Iets om te 
onthouden!  Wat vooral opvalt is het uitgebreide assortiment vers 
gebrande noten van Gotjé. Dat is iets wat we nog misten op het Pur-
merplein !

Door de Coronamaatregelen was 
er van een gezellige opening van 
de vernieuwde winkel helaas geen 
sprake. Zodra de versoepelingen 
het toelaten wordt er alsnog een 
openingsfeest gegeven met een 
leuke proeverij voor iedereen die maar langs wil komen. U hoeft daar 
echter niet op te wachten, want ‘Locale Delicatessen is nu ook al geo-

pend en wel van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10 tot 18 uur en op 
zaterdag van 10 tot 17 uur.

Fijn dat er weer een nieuwe, frisse 
winkel op het Purmerplein bij is 
gekomen:‘ Locale Delicatessen’ 
- een aanwinst voor het leukste 
winkelplein in de buurt.

Uitvaart1001lichtjes
Mooi, warm en waardevol afscheid

www.uitvaart1001lichtjes.nl 

Uitvaarbegeleiding Uitvaart1001lichtjes 
is gevestigd in Schellingwoude.  

Bij overlijden zijn wij dag en nacht 
bereikbaar op 0299-240012 
voor directe hulp bij het nemen 

van de eerste stappen.

Liesbeth Steur en  
Richard Schimmelpennink 

BOEK JE AFSPRAAK VIA
WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

OOK LEUK OM CADEAU TE GEVEN!

Deep tissue / Sport massage
-

Blessurebehandeling
-

Zwangerschapsmassage
-

Kindermassage
-

Massage bij drukte/ stress
of ter preventie 

Professionele massagebehandelingen
Gediplomeerde masseurs

Eindelijk is er dan de 
dag waarop wij 

4 maanden
 hebben gewacht.

U mag gewoon weer, 
zonder afspraak, 

bij ons binnen lopen.

Voor alle apparaten 
met een stekker, maar 
ook voor onderdelen, 
lampen etc. bent u op 

het Purmerplein op 
het juiste adres.

We hebben u gemist. 



Monumentale Rode beuk wordt geoogst

In de tuin achter het huis aan de Nieuwendammerdijk 327 in Amster-
dam Noord staat een majestueuze Rode beuk (Fagus syl. Atropunicea). 
Nadat het pand, als kantoor voor de fi rma Wed. K. Cleijndert, in 1891 
was gebouwd werd deze door Jan Cleijndert geplant. In 2019 blijkt de 
beuk te zijn aangetast door de Reuzenzwam wat het einde betekent. 
De bewoners zijn de beuk dankbaar voor wat deze al die jaren heeft 
gegeven en hebben een kunstenaar gevraagd om de boom niet te kap-
pen, maar te oogsten.  

Op 22 april 2021 zal kunstenaar Jos Bregman de beuk oogsten en ver-
werken tot een kunstwerk.  Zijn kunstwerken passen enerzijds in de 
traditie van de ‘sociale sculptuur’, gericht op communicatie en interactie 
met het publiek én zijn een pleidooi voor duurzaam stadsboombeheer, 
voor een locale, ambachtelijke economie met vers hout als grondstof. 
Hij maakt een re-
mix van beuk327 
en verdeelt het 
onder het pu-
bliek. De samples 
weven als het 
ware een nieuw 
sociaal medium, 
de boom raakt 
verspreid over 
een wolk van lo-
caties, spat ver-
traagd uit elkaar, 
want de chip in 
elke houtsample 
heeft een onbeperkte levensduur. Ze houden het verhaal bijeen.

Henk Cleijndert Azn. maakte vanaf 1921 deel uit van het bestuur van 
Natuurmomumenten en zette zich in voor natuurbescherming en 
leverde een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de planologie 
en de vormgeving van landschap en natuur in Nederland. De Hendrik 
Cleijndertweg, parallel aan de S116, in Amsterdam Noord is naar hem 
vernoemd. 

In januari 1921 slokte de gemeente Amsterdam zes kleinere grensge-
meentes op, waaronder Nieuwendam. Het kantoor van de graanhan-
del wordt Hulpsecretarie. In de vitrinekast aan de gevel verschijnen 
aankondigingen van trouw en geboorte. Honderden echtparen, uit 
Nieuwendam en de binnenstad zijn getrouwd op deze geliefde trouw-
locatie die kwam te vervallen toen de Stopera in 1981 klaar was en alle 
gemeentelijke activiteiten daar plaatsvonden. Vanaf 1986 is het door 
verschillende families gebruikt al woon- en werkhuis. 

In de jaarringen van de beuk zit de geschiedenis opgeslagen. Met het 
project Beuk327 wil de kunstenaar de geschiedenis tastbaar. maken 
Je kunt een schijf aan de muur te hangen of een plank of bank van 
beuk327 in kantoor of huis nemen. Ieder sample wordt een erfstuk 
met een verhaal... 
Wie onderdelen van het kunstwerk wil bemachtigen kan informatie 
vinden op de website beuk327.nl en bij de kunstenaar Jos Bregman 
(natureaccess.nl)

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

maar  € 25,- 
(ex BTW en bijdrage verspreiding)

spreuk van de maand

bevrijding
door Rijk van den Hoek.

Het is alweer eind april - begin mei. 
Tijd voor herdenking van de bevrij-
ding, die intussen een grootouder-
lijke leeftijd geleden is. We werden  
bevrijd van  tirannie en dat hoort 
zo, want het staat al honderden 
jaren in ons volkslied. Tirannie of 
dictatuur begint meestal door de 
mensen tegen elkaar op te zetten. 
Bijvoorbeeld door de ene groep 
wijs te maken dat de andere groep 
hun banen wil inpikken, of door 
het verschil van godsdienst zo op 
te blazen dat men denkt dat het 
land wordt overgenomen. 

In de tweede Wereldoorlog kwa-
men de nazi’s hier de baas spelen 
en werd ons wijsgemaakt  dat zi-
geuners niet deugden, Joden en 
Jehova-getuigen  ook niet. En in-
validen, geestelijk gehandicapten 
en andere weerlozen werden als 
eersten vermoord. Het begon 
kort na de eerste Wereldoorlog 
en liep in minder dan twintig jaar 
tijd uit op een nieuwe gigantische 
moordpartij bijna overal op onze 
aardkloot.

Toen ik op de wereld kwam, waren 
de voorbereidingen in volle gang. 
Mijn ouders waren rond 25 jaar en 
braaf hun eigen leven aan het op-
bouwen. Maar nationalisten in alle 
landen waren al bezig wantrou-
wen te zaaien tussen goedwillende 
mensen. Vijandschap is de belang-
rijkste “waarde” die door hen ge-
propageerd wordt. 

Tegenwoordig wordt weer vij-
andschap gekweekt. Nu  tegen 
moslims, vluchtelingen, asielzoe-
kers en andere ‘gelukzoekers’. 
“Europa wordt overspoeld”, en ga 
zomaar door. Dat zijn, volgens de 
‘opstokers’, allemaal vijanden.

Maar van vijandschap wordt nie-
mand wijzer behalve mensen die 
er winst in zien en op de achter-
grond blijven. Ze weten offi cieel 
van niets, maar ze verdienen er 
aan. We zijn allemaal bewoners van 
Nederland. Europeanen zijn we al 
duizenden jaren. Nog erger, we zijn 
allemaal bewoners van deze ene 
aarde, daar helpt geen moedertje 
lief aan. 
In dit moerassige lage land groei-
den nooit Nederlanders of Ne-
anderthalers. We zijn allemaal 
nazaten van immigranten. Vijandig-
heid helpt niemand. Laten we ons 
daarvan bevrijden. 

Hetzij in 
verdriet of grote 

vreugd, 
een goed glas bier 
doet altijd deugd...

N.N.
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pen, maar te oogsten.  

Op 22 april 2021 zal kunstenaar Jos Bregman de beuk oogsten en ver-
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voor een locale, ambachtelijke economie met vers hout als grondstof. 

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

MOEDERDAGIDEE ! 
EEN LEUKE 

KADOBON OF 
VERZORGINGS-

MIDDEL !

Op het Purmerplein zijn op twee 
plaatsen fi etsenrekken geplaatst. 
Tegenover snackbar De Boei en 
tegenover de Nieuwendammer-
apotheek. Zo kunt u lekker op de 
fi ets naar het leukste winkelplein van 
Amsterdam-Noord komen en uw fi ets 
veilig stallen. Gezond en ook nog eens 
beter voor het milieu.

Gratis training van Markant

Op 18 mei start de gratis MAT training voor mantelzorgers van naasten 
met psychische problemen.
Als één van de gezinsleden psychische problemen krijgt, komt de omgang 
binnen het gezin onder druk te staan. Soms is er weinig of geen contact 
meer mogelijk is. Hoe ga je hiermee om? Daarover alles tijdens deze 
gratis training van zeven bijeenkomsten voor mantelzorgers uit Am-
sterdam. Kijk ook op:  www.facebook.com/events/894874154645348



Er zijn nu wel wat versoepelingen.
maar de stoelen in Het Baken zijn 
jammer genoeg nog steeds leeg…

Samen met Buuf & Buur 
Nieuwendam en het 4 & 5 
mei comité gaat Het Baken 
een feestelijk kopje soep uit-
delen rondom het vieren van 
de bevrijding op 5 mei. In de 
april-editie heeft u daarover al 
iets kunnen lezen. Het soepje 
wordt door ons bereid en tus-
sen 12:00 en 17:00 uur uit-
gedeeld vanuit Purmerplein 
20 samen met een verrassend 
extraatje. Zie het affi che over 
5 mei op de achterpagina!

Onze vrijwilligers popelen om 
“live” voor onze gasten te koken 
maar helaas.
Wel gaan zij nog steeds met groot 
enthousiasme door met het koken 
van de maaltijden die door spe-
ciale fi etsvrijwilligers worden be-
zorgd bij onze vaste gasten.
Zoals eerder gezegd, we missen 
onze gasten die altijd monter bin-
nenstappen voor een praatje en 
een lolletje. Het vooruitzicht dat 
dat op korte termijn wél zal ge-
beuren lijkt op dit moment meer 
wens dan werkelijkheid, het blijft 
ongewis wanneer de vrijwilligers 
weer ouderwets mogen koken 
voor de gasten aan tafel.
Interesse? Bel met 020-6372714, 
spreek de boodschap in of bel 
023-5571816. Wij zorgen dat u 
teruggebeld wordt.
Uiteraard hopen wij u in de toe-
komst als vaste gast aan tafel te 
mogen begroeten!
Er wordt gekookt op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag; per 
3-gangen-maaltijd rekenen wij € 
5,50. Uiteraard hopen wij dat de 
horeca heel snel haar deuren mag 
openen en dat onze ouderen weer 
gezellig ouderwets in onze huis-
kamer aan tafel kunnen eten met 
elkaar. Komt u ook een keer buur-
ten, welkom!

Loop eens langs en houd onze 
raamposters in de gaten, u ziet 
vanzelf levendigheid als de horeca 
weer open mag.

N���w� v�� Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com

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

Men & Women Jeans

- - - m 0 p j e - - -

Purmerplein 26          Amsterdam 
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00

Wij hebben diverse (ook vega en vegan)

nieuwe smaken soep

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

Nu 
verkrijgbaar

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Uitvaart1001lichtjes 
de Kunst van het Afscheid 

Beste buurtgenoot,
Sinds 2002 woon ik samen met mijn lief, zoon, hond en kat op ons 
woonschip in Schellingwoude. Er wonen veel ondernemers in de 
omringende dorpen, waaronder ikzelf. Begin 2020 heb ik samen met 
mijn collega Richard Schimmelpennink uitvaartonderneming Uitvaart 
1001lichtjes opgericht.

Mooi, warm en waardevol afscheid
Uitvaart1001lichtjes is een lokale uitvaartonderneming die meedenkt. 
Om samen van het afscheid iets moois, warms en waardevols te ma-
ken. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 0299 240012 en bieden direct 
hulp bij het nemen van de eerste stappen. Voor grote gezelschappen of 
juist in kleine kring. Alles kan afgestemd worden op eigen wensen en 
budget en er is veel meer mogelijk dan gedacht wordt. 

Intiem moment
Regelmatig krijgen we terug van families uit omliggende dorpen dat ze 
het fi jn vonden om - juist op zo’n intiem moment - met een onderne-
ming uit de buurt in zee te gaan. Geen ‘onbekende in 3-delig zwart 
pak met een hoge hoed’ maar iemand die vertrouwd is met hun eigen 
omgeving.

Aan een half woord genoeg
Mijn grootste kracht is het intuïtief goed aanvoelen waar iemand naar 
op zoek is. Ik heb vaak aan een half woord genoeg. Richard denkt graag 
buiten de gebaande paden. Hij is er als nodig, en doet een stapje terug 
als dat wenselijk is. 

Kennismaken
We willen mensen uit de buurt graag laten weten dat we er zijn. Wij 
nodigen je uit om onze website www.uitvaart1001lichtjes.nl eens te 
bezoeken. Liever persoonlijk en vrijblijvend kennismaken? Bel of mail 
ons voor een afspraak, wij vertellen graag meer over onze werkwijze. 

Liesbeth Steur - Schellingwouderdijk 410, 1023 NM Schellingwoude 
06 2464 5280 / 0299 240012 - mail: info@uitvaart1001lichtjes.nl
Ook namens Richard Schimmelpennink - Warder 189, Warder

Op 19 mei is bij 
Vermeulen diervoeding

Purmerplein 9
van 13:00-15:00 uur

onze dierenarts 
aanwezig.

Er komen een Belg, een Neder-
lander en een Duitser een café 
binnen. 
Zegt de barman: "Zeg, is dit soms 
een mop of zo?!"

Nog eentje dan...

Wat is het verschil tussen een 
penalty en een biertje?
Een biertje gaat er altijd wel in!



OPLOSSING PUZZEL NR 192

Het juiste antwoord is: 
bij tabakshop Koster op het 
Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 192 is:
Mevr.  A .Woudenberg
Watergangseweg 51
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK193

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?

 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 !

DE WINKELS ZIJN WEER OPEN ! 

Houd 1,5 meter afstand om 
coronabesmetting te voorkomen

De norm van 1,5 meter geldt 
overal, dus ook

•

•

•

•

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

kaas
noten
wijnen

speciale bieren

openingstijden: di-vr 10:00 -18:00 

za 10:00 - 17:00

 Purmerplein 27 tel: 020-6327673

HAAL EEN KOPJE VRIJHEID

5 mei tussen 
12:00 en 17:00 
Purmerplein 20

Een gratis kop soep waar je warm van wordt. 
Omdat we ook nu, of juist nu, onze vrijheid 
willen vieren.

Mogelijk gemaakt door:
Buuf en Buur
Het Baken
4 & 5 mei comité

Zonnebloemloterij

Leuke prijzen winnen en 
meteen ons mooie werk 

steunen? Speel dan mee met 
de Zonnebloemloterij! 

U koopt uw loten bij een van onze 
vrijwilligers bij u in de buurt of u 
bestelt ze direct online. Een lot 
kost € 2,- per stuk en is verkrijg-
baar bij Fa. Lafeber op het Pur-
merplein nr 13.
Door mee te spelen maakt u kans 
op een van de vele prijzen waar-
onder een elektrische fi ets, leuke 
cadeaubon of zelfs € 15.000,-.  
Met de opbrengst van de loterij 
kunnen we straks weer veel acti-
viteiten voor mensen met een li-
chamelijke beperking organiseren.
Op maandag 8 november 2021 
vindt de trekking plaats te Breda. 
Wilt u automatisch de trekkings-
uitslag per e-mail ontvangen? Re-
gistreer dan uw lot op www.zon-
nebloem.nl/loterij/registreren


