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buurt krant

 

Zomervakantie
zon verstandig

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

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

Veel mensen vinden een bruin kleurtje mooi. 
Maar zon verstandig! 

"Ja, er zijn ook nog steeds een heleboel mensen die op vakantie hele 
dagen bakken in de zon. Ze denken dat zonnen geen kwaad kan zo-
lang ze maar niet verbranden en zichzelf goed insmeren. Dat is niet 
zo", waarschuwt dermatoloog Nicole Kelleners-Smeets van het Maas-
tricht UMC+. "Ook bruin worden richt al huidschade aan. Verbranden 
betekent éxtra risico op huidkanker. Een beetje verkleuren is oké, dat 
mag, maar lang zonnen is gewoon niet goed. Elk jaar stijgt het aan-
tal mensen met huidkanker in Nederland met tien procent. Het is de 
meest voorkomende vorm van kanker. Gelukkig is huidkanker over het 
algemeen goed te behandelen, maar vaak met ingrijpende littekens als 
gevolg.'

Hoe kunnen we tij-
dens de vakantie 
toch genieten van 
de zon?
"Goed insme-
ren is meestal 
voldoende. In de 
bergen en aan 
zee altijd met fac-
tor dertig tot vijftig. Begin met smeren ruim een half uur voordat je 
de zon in gaat en blijf dit elke twee uur doen. Niet alleen als je naar 
het strand of een zwembad gaat, maar ook als je buiten sport, fi etst 
of wandelt. Zet in de zon verder een hoed of pet op. Dat is ook goed 
tegen een zonnesteek. En blijf tussen twaalf en drie uur 's middags in de 
schaduw. Het zuiden kent niet voor niets een siësta. Wel blijven smeren 
in de schaduw. UV-licht dat via de ondergrond weerkaatst, is net zo 
schadelijk als direct zonlicht."

Maar zon is toch ook gezond?
"Ja, klopt. Zon maakt vitamine D aan waardoor je sterke botten en 
tanden krijgt. Ook zou een hoge vitamine D-spiegel de kans op onder 
andere darm- en prostaatkanker verlagen. Maar aan een half uurtje zon 
per dag heb je dan echt genoeg. Natuurlijk, zonlicht maakt vrolijk en 
helpt tegen depressies en huidkwalen als eczeem en psoriasis. Toch 
zeggen we niet: ga maar uitgebreid lekker zonnen. Daarvoor is het ri-
sico op huidkanker veel te groot."                                                       (bron: Maastricht UMC)

40%-75%
KORTING

OP DE ZOMERCOLLECTIE 

VAN VORIG JAAR !

openingstijden: di-vr 10:00 -18:00 
za 10:00 - 17:00

 Purmerplein 27 tel: 020-6327673

nieuw in ons assortiment

Olile  San, 
Grila n Iië.

Kom li ls 
op j 

2 ju na 12:00 ur
om  olliën u  ta

te ve.  
Tot  !

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Vlooien- en tekenband voor de 
hond.
6 maanden beschermd tegen 
teken, vlooien, zandvliegen, 
muggen.
Tot 25 kg  € 16,95
Vanaf 25 kg € 18,95

NIEUW



Purmerpleinbuurtkrant 
gemist?

Elke maand liggen er verse Purmerplein-
buurtkranten voor u klaar bij: 
• Ontmoetingscentrum Het Baken in de 
Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de 
Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de Schermer-
straat 
• Buurthuis De Driehoek in Buiksloot 
• verder bij alle winkels op en rond het 
Purmerplein. 
• ook kunt u de PPBK lezen en/of down-
loaden op: www.purmerpleinbuurtkrant.nl

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET

grote zoogge
 door Rijk van den Hoek.

Ik kijk op TV nog wel eens naar 
de tweede kamer.  Daar zie ik hoe 
dicht onze gekozen vertegen-
woordigers op de werkelijkheid 
zitten. Vaak is dat tamelijk  dicht bij 
de gebeurtenissen in het land. En 
sommige politici  hebben direct na 
gebeurtenissen op straat, de vol-
gende dag al oplossingen die hout 
snijden. 

Maar ook heel vaak, zie ik parle-
mentariërs die graag en gretig een 
vertekend beeld van de werkelijk-
heid naar voren brengen. Bij hen 
tellen sommige mensen op straat 
voor tien. Als er één jongeman met 
een groen snorretje wiens groot-
vader duidelijk niet in Potjandam 
geboren is, wat afgeleid wordt van 
zijn achternaam, dan vinden ze dat 
àlle mensen uit Verweggistan moet 
worden verboden een groene 
snor te dragen. 

En ze weten dat dergelijke opvat-
tingen nergens op slaan, omdat 
die mannen met groene snor-
ren eigenlijk vaak helemaal geen 
groene snorren hebben, maar 
blauwe snorren. En dat die blauw-
groene snorren ook vaak gedragen 
worden door jongemannen wiens 
overgrootvader in Watjekoudrecht 
werd geboren uit ‘rasechte’ Watje-
kouwdrechtse ouders. 

Ach, in de Tweede kamer wordt 
wel eens  dom geluld, net als over-
al. Je kunt je er kwaad om maken 
maar dat helpt niet. Die mensen 
zijn ook maar gekozen, daar heb-
ben ze voor gestudeerd, en dat is 
moeilijk hoor!

Maar waar ik me aan erger is dat 
er parlementariërs zijn, duidelijk 
uit gegoede kring, die zeggen dat 
ze zich ‘grote zôôgge maken’ 
over bepaalde misstanden in de 
maatschappij, maar daar laten ze 
het dan bij. Ze doen er weinig 
of niks aan. En sommige van die 
zôôggemakers schoppen het een 
heel eind. Ze krijgen de leiding in 
een partij en over een heel mi-
nisterie bijvoorbeeld. En daarover 
zouden wij ons eens grote zorgen 
moeten maken.

Nu ook mooie speeltoestellen bij het Purmerplein, achter de Nieuwen-
dammer Apotheek. Voor veel kinder plezier.                              (Foto GVN)

VERKRIJGBAAR BIJ VERMEULEN 

DIERENVOEDING

Groene Buurtmarkt

Bewonersinitiatief Buuf & Buur organiseert op zaterdag 
3 juli de eerste Groene Buurtmarkt op het plein, 

van 10:00 tot 16:00.
Het belooft een heerlijke dag te worden met een markt vol groene, 
duurzame, lokale producten en initiatieven. Bewoners en onderne-
mers delen hun kennis, ruilen materialen en verkopen hun “groene” 
waar en lekkernijen. 
Ook zijn er naast de markt activiteiten voor jong en oud zoals bij-
voorbeeld de workshop muziekinstrumenten maken met afval en 
elk heel uur is er een rondwandeling op het plein waarbij bewoners 
en ondernemers hun wensen en 
ideeën kunnen delen over hoe het 
plein leuker, groener, gezelliger kan, 
door het Pleinspel te spelen.
Genoeg te doen, voor jong en oud. 
Kom lekker langs en neem je buur 
mee!

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wij zijn op vakantie van 
donderdag 15 juli t/m 
maandag 9 augustus

^^

Nederland op vakantie !

Wij Nederlanders zijn gek op vakantie. Hoe krap we het financieel 
ook hebben, er wordt altijd wat geld opzij gezet voor een welver-
diende vakantie. Nederlanders zijn gek op kamperen en bovendien 
weten we de Hollandse campings steeds beter te waarderen. Als we 
toch de overtocht naar het buitenland maken nemen we graag wat 
bekends van thuis mee (lees; pindakaas, drop en hagelslag). 

Om kosten te besparen kiezen veel Nederlanders het liefst de auto 
als het gaat om reisvervoer voor de vakantietrip. Kostenbesparing is 
hiervoor de hoofdreden, maar andere redenen zijn tijdsbesparing en 
het feit dat je meer mee kunt nemen op vakantie. Omdat Nederlan-
ders massaal kiezen voor een kampeervakantie, is de auto het vervoer 
bij uitstek. Bovendien vinden Nederlanders het fijn om onafhankelijk 
te zijn tijdens de vakantie. Geen gedoe met openbaar vervoer of shut-
tlebusjes van de accommodatie als je de beschikking hebt over je eigen 
auto. Bovendien biedt reizen met de auto nog andere voordelen. Ne-
derlanders luisteren onderweg graag naar Hollandse hits en genieten 
daarbij van hun zelfgemaakt lunchpakketje. Smartphones en tablets 
kunnen opgeladen worden tijdens het rijden, zodat we op de plaats 
van bestemming niet moeilijk hoeven te doen met reisstekkers.



Als u dit leest, heeft het kabinet 
per 26 juni de nodige versoepelin-
gen aangekondigd, sterker nog, 
we mogen “alles” weer, weliswaar 
onder wat voorwaarden maar de 
deuren van Het Baken zijn open 
en daar waren onze gasten aan 
toe. Het contact met elkaar, een 
praatje, een grapje mét hapje, heb-
ben ze heel erg gemist.

Er wordt sinds 14 juni weer ge-
kookt op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag; mondjesmaat 
zetten we de deur open voor 
de bingo (laatste zondag van de 
maand), het sjoelen en klaverjas-
sen. Uiteraard onder hantering van 
de 1,5 meter-afstand-regel.

We zijn heel veel dank verschul-
digd aan de fi etsvrijwilligers die 
1,5 jaar lang de maaltijden hebben 
bezorgd bij onze vaste gasten. Niet 
alleen de gasten missen hen maar 
ook andersom, zo gaan de gelui-
den nu!

Eet u ook een keer mee? Welkom! 
Per 3-gangen-maaltijd rekenen 
wij € 5,50. We zien u graag op de 
Avenhornstraat 18hs (wel graag 
tevo-ren aanmelden op 020-
6372714). 

Voor alle activiteiten geldt: tevoren 
aanmelden want VOL = VOL.

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

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

N���w� v�� 

spreuk van de maand 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

- - - m 0 p j e - - -

ALLES WAT JE KRIJGT 

HOEF JE NIET TE 
KOPEN !

Nys

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Wij hebben alles in huis voor 
een geslaagde barbecuemaaltijd

Het is weer BBQ weer !

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

- - - c a r t o o n - - -

Veilig zonnen

Een toerist zegt tegen de 
douanebeamte dat er in zijn 
bagage alleen kleren zitten. Als de 
douanebeambte de koffer open-
maakt, stuit hij direct op een fl es 
whisky. 
“Zo”, zegt de douanier cynisch, 
“en wat is dit voor kledingstuk?” 
Zegt de toerist: “Een slaapmutsje.”

Huurdersvereniging 
Tuindorp Nieuwendam weer actief! 

Uitnodiging vergadering voor leden. 

Op donderdag 8 juli a.s. bent u, als lid, welkom in het gebouw van de 
speeltuinvereniging Nieuwendam, voor de vergadering om 

de vereniging weer op te starten. 
Met een nieuw bestuur, gekozen door leden, kunnen we verder. 

Aanvang 20:00 uur zaal open 19:30. 
Monnikendammerplantsoen 12A 

U kunt nog steeds aanmelden via de website of bij de vergadering. 
Voor meer informatie en laatste nieuws www.hvtn.nl of info@hvtn.nl 

Populaire vakantiebestemmingen

In de zomervakantie kiest bijna driekwart van de Nederlanders voor 
een zonnige vakantiebestemming binnen Europa. In naburige landen 
zoals Frankrijk, Duitsland, België en Spanje hoor je in het vakantie-
seizoen bijna net zoveel Nederlands als de offi ciële taal. Nederlandse 
kentekens zie je overal, want Nederlanders gaan graag met de auto op 
vakantie. De meeste reizen worden geboekt binnen Europa. Vooral de 
korte vakanties vieren we het liefst zo dichtbij huis als mogelijk. Hoe 
minder tijd we aan de reis zelf kwijt zijn, des te meer tijd hebben we 
om te genieten op de plaats van bestemming. Zowel lange vakanties 
als korte stedentrips en weekendjes weg spenderen we het liefst in 
Europese landen. Een vakantie naar de Verenigde Staten is de eerste 
niet-Europese bestemming die in het favorietenlijstje van Nederland-
ers voorkomt en deze staat nog niet eens in de top 10.
Nederlanders liggen gemiddeld 
drie uur per dag op het strand en 
spenderen het liefst net zoveel tijd 
aan het zwembad. Ook maken we 
op vakantie gemiddeld drie uur per 
dag tijd vrij voor culturele uitstapjes. 
Slapen vinden we op vakantie minder belangrijk. Met een gemiddelde 
nachtrust van nog geen 7 uur per nacht, slapen we op vakantie bedui-
dend minder dan thuis.                                                        (Bron: Parkago)

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

VANAF 26 JULI 
T/M 16 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ OPEN OP 

MAANDAG, 
DONDERDAG EN 

VRIJDAG



OPLOSSING PUZZEL NR 194

Het juiste antwoord is: 
bij Kelly Fashion
Purmerplein 7

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 194 is:
Lia Strijdonck
ingezonden via de website.
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK195

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?

Kruising Nieuwendammerdijk - begin Wognummerstraat

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

Restaurant Lazuur

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

Gevraagd:
Fulltime en parttime bedieningsmedewerkers,

Supervisors en Runners
Heb je interesse dan kun je langskomen, bellen: 020-636 01 54 

of mailen: info@restaurantlazuur.nl

WE ZIJN WEER OPEN !
Woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 en op zondag 

voor de Sunday roast van 13.00-18.00

Nationale 
Comic Sans 

Dag

In 2009 werd de eerste vrij-
dag van juli door de voormalige 
3FM-dj‛s Coen Swijnenberg en 
Sander Lantinga (van de Coen 
& Sander Show) uitgeroepen 
tot de Nationale Comic Sans 
Dag. Een dag waarop we het 
guitige lettertype Comic Sans 
MS in het zonnetje zetten, 
aldus Coen Swijnenberg en 
Sander Lantinga.

Tot de groep haters van de 
Comic Sans behoren vooral 
hipsters en graphic design-
ers. In de designwereld is 
het not done om Comic Sans 
te gebruiken omdat zij vinden 
dat het een kinderachtige uit-
straling heeft. Dat mensen 
zich überhaupt druk kunnen 
maken over het lettertype 
Comic Sans. Het gaat bij som-
mige nog verder dan druk 
maken over, er zijn heuse 
haat-websites zoals bijvoor-
beeld Ban Comic Sans: putting 
the “sans” in Comic Sans en 
ihatecomicsans.com.

U mag zelf oordelen: dit 
stukje staat geschreven in 
het lettertype Comic Sans.Kan 
ook nog cursief en bold.

Dit horloge is van edelstaal 
met doublé accenten en 

heeft diamantjes in de 
wijzerplaat. Prijs: €399

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

Juwelier Akkermans

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

Fijne vakantie ! 


