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Barbecueen

gezellig en gezond

    
 
 
BOEK EEN UURTJE EEN
MINI-VAKANTIE

Deep tissue / Sport massage
Blessurebehandeling
Zwangerschapsmassage
Kindermassage
Massage bij drukte/ stress
of ter preventie
Professionele massagebehandelingen
Gediplomeerde masseurs
BOEK JE AFSPRAAK VIA

WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

40%-75%
KORTING
OP DE ZOMERCOLLECTIE
VAN VORIG JAAR !

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Een avond met mooi weer? Overal ruik je buiten de geur van barbecues
en hoor je het rumoer van gezelligheid.We zijn gek op zomerse barbecues. Maar vaak barbecueën met wit stokbrood, speklappen, vette saus Kelly Fashion
en drank is niet de gezondste maaltijd als je goed voor je lichaam wilt
zorgen. Gelukkig kun je met een bewuste keuze voor vlees, vis, saus en Purmerplein 7
salades een barbecue organiseren die wél gezond is. En ja, ook lekker. 1023BC Amsterdam
020-6325728

Tip 1: Leg het juiste vlees op de barbecue
Vlees bereiden op de barbecue is mager, omdat er geen vet of olie
aan te pas komt. Maar pas op dat je vlees niet zwart van de barbecue komt omdat je even niet oplette, want die verbrande stukjes zijn
ronduit ongezond. Kies voor vleessoorten als varkenshaas, biefstuk en
entrecote. Of neem een stukje kipﬁlet of kalkoenﬁlet. Of vis !
Tip 2: Ga voor een gezond sausje
Kip met satésaus, biefstuk met kruidenboter en spiesjes met mayonaise, ketchup en barbecuesaus. Lekker, maar voor sausjes geldt vaak:
te veel suiker, te veel zout en te veel vet. Maak je eigen saus, dat is
gezonder, lekkerder en hartstikke leuk. Denk aan guacamole, pesto,
knoﬂooksaus of citroenmayonaise.
Tip 3: Zet een kleurrijke salade op tafel
Maak eens zelf een slanke salade met lekker veel groentes. Stop sla,
tomaat, paprika, komkommer of fruit in je salade. En varieer met noten,
zaden pitten of zelfs een beetje kaas en olijfolie als dressing.
Tip 4: Leg groente en fruit op de barbecue
Doe al die groentes in een pakketje van aluminiumfolie met bijvoorbeeld een takje tijm, dan krijg je heerlijk geurende en smaakvolle
groentes. Ook fruit kan op de barbecue: maak spiesjes van ananas en
gril ze even. En wat dacht je van banaan of perzik?
Tip 5:Vergeet het drinken niet
Een koud biertje of een rosé, heerlijk! Geniet ervan en schakel vervolgens over op water. Op die manier kun je jezelf heel wat calorieën
besparen. Water klinkt misschien saai, maar met wat munt en citroen
smaakt het al weer heel anders.
Tip 6: Koop lokaal
Voor een goed stukje vlees gaat u natuurlijk naar Slagerij Oostwal. En
voor een mooie ﬂes rood, wit of rosé, naar Locale delicatessen. Stok(bron: GezondNu.nl)
broodje van Gutter er bij... Eet smakelijk !

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

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

Dierenspeciaalzaak

VERMEULEN
Purmerplein 9
tel: 6360308

augustus aanbieding

FARMFOOD FRESH MENU
rundvlees of
pens&hart
5 x 125 gram

€ 5,50

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

Na een ﬁjne vakantie
zien wij u graag weer
in onze winkel vanaf
dinsdag 10 augustus

Fa. Lafeber

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

Purmerpleinbuurtkrant
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.
• ook kunt u de PPBK lezen en/of downloaden op: www.purmerpleinbuurtkrant.nl

---cartoon---

Amsterdam-Noord
Stoer met een sexy randje

stadenland

Het nieuwe logo voor Amsterdam-Noord is een logo dat trots uitstraalt, het echte Amsterdamse, maar vooral ook dat stoere Noord.
Want Noord is niet hip; maar Noord is stoer. Sexy, met een stoer
randje zullen we maar zeggen.
En waar kun je de trots het beste uitdragen? Precies: op de borst!
En daarom is er een heel mooi T-shirt ontwikkeld voor jong en oud.
In krachtig grijs of zwart. Het leuke is dat er ook kindermaten zijn.
Kinderen maken nadrukkelijk deel uit van de toekomst van Noord.
Nieuwendam is het hart van Noord. Hier is het allemaal begonnen.
Harde werkers in een geweldige omgeving met veel ruimte voor de
kinderen om buiten te spelen. Steeds meer mensen herontdekken dat
buitenruimte dicht bij het levendige van de stad de ideale leefomgeving
is om je te ontwikkelen.
Enthousiaste Noordgenoten dragen graag uit dat in Noord zo’n
beetje alles zit. Natuurlijk muziek,
maar zelfs voormalig prof tennisser Sjeng Shalken droeg met de
tennisschool van TC Elzenhagen
bij de Jeugd Clinic trots het logo
op de borst.
Rick Stenders emigreerde met zijn naar het nog
Noordelijker Finland, maar kocht als herinnering nog wel shirts voor zijn hele gezin.
Japio
uit
Floradorp
kreeg een
shirt
van
zoon Mike
en gaat er nog beter van drummen en schilder-prof Ed Nouwen
gaat er nog mooier van schilderen.

Samen maken we Noord nog leuker, mooier en gezelliger. En dan
gaat er ook nog € 5 per shirt naar
de Voedselbank.
Ga naar
www.amsterdamnoordshirt.nl
om de shirts te bekijken.
(Ingezonden)

Af en toe komt er een tractor door
mijn straat met een landbouwmachine erachter, hollebolderend
over de verkeersdrempels. Het is
duidelijk geen tuinman van de gemeente die een border gaat maaien,
struiken gaat inkorten, of een sloot
uitbaggeren. Nee, het is echt een
boerenwerktuig voor het weiland.
En af en toe, vooral in het voorjaar dan waait er de lucht van
stal-mest door de straat, zo mijn
slaapkamer in. Dan word ik wakker
met de illusie dat ik zo’n tachtig
jaar terug ben in m’n oude dorp.
In onze straat daar, waren op
een halve kilometer wel zes
boerderijen te vinden. Sommige
van die boeren reden hun melk
ook uit. Die hadden een wagen
achter het paard waarop grote
bussen stonden met volle melk,
karnemelk en taptemelk. Met een
maatbeker aan een lange steel
schepten ze de melk uit die bussen en in een pan van de huisvrouwen die naar de kar kwamen.

In de loop van de oorlog was alles op de bon of helemaal niet
meer te koop, dus moest ik voor
mijn moeder geregeld met een tas
met ﬂessen, door het barakkenkamp waar de duitsers zaten, naar
een boerderij om verse melk te
kopen. Ik had zelfs een ‘Ausweiss’
om door dat kamp te mogen. Op
de boerderij zag ik hoe de boter
gemaakt wordt die vers ook heel
veel lekkerder is dan margarine.
Wij hier in noord zouden we misschien wat vaker ‘de boer op’ moeten. In de weilanden gebeurt van
alles, het hele jaar door. En voor
de kinderen is het heel nuttig om
te weten waar de melk vandaan
komt en hoe een lammetje uit
een schaap of een kievit uit een ei.

NET GEZET
tekstverzorging

wij verzorgen
al uw
drukwerk
en reclame
www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

door Rijk van den Hoek.

Het PURMERPLEIN anno 1955.
Zelfde bankjes maar staan nu op een andere plaats.

N���w� v��

‘Fabiola’ van Edson Bruno Filho
onthuld in Beeldenbos Noord
Vrijheid en tolerantie

Fabiola was de artiestennaam van de in Duitsland geboren Peter Alexander van Linden, sinds de jaren ’70 als kunstenaar het eerste 'levende
kunstwerk' in het Stedelijk Museum en een altijd vrolijke en ﬂamboyante verschijning bij, vaak homogerelateerde demonstraties, manifestaZien wij u een keer in Het Baken?
ties, exposities en feesten. De performancekunstenaar predikte vrijWelkom voor een warme drieganheid om te zijn wie je bent en verdraagzaamheid voor een afwijkende
genmaaltijd op maandag, dinsdag,
mening of voor, in de ogen van velen, verwerpelijk geacht gedrag.
donderdag en vrijdag.
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
De Braziliaanse kunstenaar Edson Bruno
voor een soepje, hoofdgerecht,
Filho had een warme relatie met Fabiola en
toetje en een kopje thee/kofﬁe.
maakte ter ere van hem een verbeelding
Kom gezellig met een vriend of
van zijn kleurrijke en ﬂadderde verschijning.
vriendin, buurman of buurvrouw!
Het contrastrijke beeld werd zondag 11 juli
Wel graag tevoren aanmelden, zo2021 onthuld in het Beeldenbos Noord en
dat er op u wordt gerekend; Het
staat voor dezelfde overtuiging en idealen
Baken is eind juni wel weer open
als waarmee Fabiola indertijd de stad kleur
gegaan maar in de huiskamer
gaf. De onthulling werd verricht door een
worden de hygiënemaatregelen
drietal leerlingen van ABC Noorderlicht uit
én de nodige afstand van elkaar
Amsterdam Noord.
gehanteerd. We kunnen nog niet
naar ons “oude” aantal gasten.
'Beeldenbos Noord tracht een invulling aan
een collectie te geven met krachtige verhalen, divers in materiaal, stijl
De kerstmaaltijd, die de Rotary
en met een aansprekende uitstraling. En dat is bij dit werk van Bruno
Amsterdam-Nieuwendam al jaren
goed gelukt', sprak initiator/beheerder Bert van der Kamp. ’Fabiola’,
verzorgt, kon in december 2020
net als vroeger een verschijning waar je niet omheen kunt en waar je
geen doorgang vinden; deze is dit
van afstand bij kunt zitten mijmeren over het leven van vandaag.
jaar omgezet naar een aangeklede
lunch. Op 21 juli hebben én onze
Locatie: Beeldenbos Noord Nieuwendammerkade 20a - Amsterdam
ouderen én onze vrijwilligers op
(Ingezonden)
Noord
het terras heerlijk genoten van
de kleine hapjes. Het contact met
elkaar, een praatje, een grapje mét
Garantie voor Topkwaliteit
hapje, hebben onze ouderen in de
Slagerij OOSTWAL
afgelopen maanden erg gemist.
Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

Wandelbegeleiders
gezocht voor
Noorderpark
Amsterdam!
Samen wandelen in het groen is
goed voor lichaam én geest. Zeker in deze coronatijd. Daarom
biedt de Stichting Gezond Natuur
Wandelen gratis wekelijkse natuur
wandelingen aan, waarbij we uiteraard de RIVM-richtlijnen volgen.
Onderweg is er aandacht voor de
natuur en voor gezelligheid. Met
deze aantrekkelijke en laagdrempelige wandelingen bereiken wij
vooral mensen die meer willen
bewegen en dat graag samen met
anderen doen.
Voor onze succesvolle wandelgroep bij het Bloemenkwartier
Noorderpark, Wingerdweg 260-B,
1032 AN Amsterdam zijn wij op
zoek naar mensen die als vrijwilliger de wandelgroep willen begeleiden. De groep wandelt elke
dinsdag om 10:30 uur.
Wij bieden onze vrijwilligers enkele korte cursussen aan. Heeft u
belangstelling? Kijk op onze site
www.gezondnatuurwandelen.
nl of neem contact met ons om
een keer mee te wandelen en te
ervaren hoe gezellig en sociaal
onze wandelgroep is. Of mail naar
corriekramer@gezondnatuur(Ingezonden)
wandelen.nl

Het is weer BBQ weer !

Eet u ook een keer mee? Welkom!
We zien u graag op de Avenhornstraat 18hs (wel graag tevoren
aanmelden op 020-6372714).
spreuk van de maand

Als je in een
restaurant een
salade bestelt, dan
krijg je een soort
van onbewerkte
moestuin.
Maarten van Rossem

Wij hebben alles in huis voor
een geslaagde barbecuemaaltijd

SLAGERIJ OOSTWAL

Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992
---m0pje--Er wordt een grote internationale
barbecue georganiseerd en aan de
deelnemers wordt gevraagd iets
mee te nemen. De Duitser neemt

een groot aantal Bratwursten
mee. De Italiaan komt met spagetti aanzetten. De Fransman brengt
wijn mee. En de Nederlander?
Die heeft zijn vrouw en kinderen
meegenomen.

VANAF 16 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER
GEWOON OPEN.
TOT DAN ALLEEN
OP MA, DO EN VR.
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

Juwelier

Akkermans

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

De scholen gaan weer beginnen
Na een lange zomervakantie is het opeens zover... de scholen gaan
weer beginnen! De drukte in het verkeer neemt toe en dat is voor
iedereen even wennen. Niet alleen voor de kinderen en jongeren
in het verkeer, maar ook voor automobilisten. Hoe bereid je je als
bestuurder hier het beste op voor? En hoe zorgen we ervoor dat
onze jeugd veilig naar school kan? We delen 6 tips.
Rustig rijden in woonwijk
Zó komt de jeugd veilig op school
en weer thuis
1. Pas je snelheid aan
Wist je dat mensen die te hard rijden, in het verkeer voor de meeste
ongevallen zorgen? Gelukkig houden de meeste bestuurders zich aan
de maximumsnelheid en rijden ze langzamer als de situatie daarom
vraagt. Zeker na de zomervakantie, wanneer kinderen weer naar
school toegaan, is een gepaste snelheid absoluut the way to go.
2. Rij mobielvrij, rij MONO
Je hebt het vast weleens meegemaakt. Er rijdt iemand voor je en
terwijl hij of zij aan het verkeer deelneemt, lijken de ogen niet op de
weg gericht, maar vooral op de telefoon. Niet verstandig. Ons advies?
Neem bewust deel aan het verkeer en voorkom aﬂeiding.

NET GEZET

3.Vermijd schoolzones
Rond het openen en sluiten van de scholen is het vaak extra druk in
de schoolomgeving. Is een andere route mogelijk? Vermijd dan wegen
langs scholen. Rustiger voor jou en voor de scholieren.
4. Werk vanuit huis
Door de coronamaatregelen hebben we ontdekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig zijn. Uit onze Flitspeiling blijkt dat een combinatie van half thuis werken en half op kantoor werken door 48% van
werkend Nederland ideaal wordt gevonden. Is thuiswerken ook voor
jou een mogelijkheid? Dan is dat zeker in deze periode een mooie
bijdrage aan veiliger verkeer!
5.Vertrek op tijd
Moet je toch naar je werk of een andere bestemming? Als je iets eerder van huis vertrekt heb je meer tijd om ontspannen en veilig van A
naar B te komen. Ook ben je dan geduldiger naar je medeweggebruikers - waaronder scholieren - toe.
6. Pak de ﬁets
Is het niet per se nodig om met de auto op pad te gaan? Dan is het
een idee om - net als veel kinderen en scholieren - op de ﬁets te
stappen in deze periode. Minder gemotoriseerd verkeer en nog ge(Bron:VVN.nl)
zond ook.

Restaurant Lazuur

tekstverzorging

Lazy Sunday ?

EEN GOED IDEE !
Vraag vrijblijvend
prijsopgave
voor uw drukwerk
en bespaar tijd en geld.

Elke zondag serveren wij overdag een Sunday Roast.
We serveren het mooiste vlees dat wij die week
kunnen vinden, dus houdt onze socials in de gaten
voor de Roast van die week.

06 29 28 3 0 9 7
www. netge z et. n l
info@ne tgezet. n l

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

Tot zondag ?

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,-

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 195 is:
Arenda Vleerlaag
ingestuurd via de website
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

OPLOSSING PUZZEL NR 195
Het juiste antwoord is:
bij ﬁrma Lafeber
Purmerplein 13

telefoonnummer:

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

PPBK196

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

