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sportvissen
en sportvissers

égumes

    
 
 

aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

PERSONEEL GEVRAAGD !
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

nu ook verkrijgbaar

biologisch zuurdesem en borrelbrood
(met pesto en olijven)

openingstijden: di-vr 10:00 -18:00
za 10:00 - 17:00
Purmerplein 27 tel: 020-6327673

Wij zijn op zoek naar:
Verkoper/ster en keukenstaf
voor een-twee of drie dagen
per week.
Ben jij servicegericht en gek
op zelf koken met de lekkerste
producten in een leuke werkIn het Nieuwendammer Grote Die worden grote karpers gevangen.
Op de foto meneer Henk Volkers met een exemplaar van 40 pond! (foto GNV) omgeving?
Ben je flexibel, steek je graag
de handen uit de mouwen,
Bij sportvissen gaat het over het vangen van vissen zonder een com- goed in klanten contacten en
mercieel aspect. Bij deze vorm van vissen gaat het om het plezier, of het wil je werken in leuk klein
gaat om de competitie die aan wordt gegaan met andere sportvissers. team, neem dan contact op in
Misschien ben je wel op zoek naar een leuke manier van vissen of vis de winkel.
je al vaak en wil je daar nu als professional mee aan de slag gaan. Er zijn -Tevens zijn wij op zoek een
mensen die er echt een hobby van hebben gemaakt en wekelijks gaan een leuke zaterdag hulp !
sportvissen. Je kunt het alleen doen, maar veel mensen hebben iemand
Interesse? Bel 0625361363
waar ze samen mee gaan vissen. Ook zijn er verschillende competenties waar je aan mee kunt doen en dan kun je ook als groep gaan vissen. Purmerplein 14 - tel 6360373
Met wie en waar je gaat vissen, hangt af van welke vissen je wil vangen
Dierenspeciaalzaak
en wat jouw doel is bij het sportvissen. In het begin is het voor de
VERMEULEN
meeste mensen een hobby en het kan uitgroeien tot een echte sport,
Purmerplein 9
waar je fanatiek mee bezig bent.
tel: 020-6360308

september aanbieding

In Nederland gaan veel mensen sportvissen, ruim twee miljoen mensen
doen het als hobby. Er zijn ook mensen die het dierenmishandeling RUNDER
vinden, maar als iemand een ervaren visser is, dan zullen de vissen OREN
er weinig schade van ondervinden. De echte ervaren vissers zoals de 10 stuks
karpervissers gebruiken hulpmiddelen, zodat zij de vissen zo min mogelijk schade bezorgen. Daarvoor worden bijvoorbeeld onthaakmat€ 8,95
ten gebruikt en ook wordt er vaak ontsmettingsmiddel ingezet. In Nederland zijn ongeveer 1000 lokale hengelsportverenigingen in totaal www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
400.000 aangesloten sportvissers.
(bron: Infobron)

Een zomer vol met
teken- en schilderplezier
Het Schouw (Dollardplein 2, contact: 020- 756 4000) biedt op vrijdagmorgen van 10:00 -12:00 uur
alle vrijheid om te schilderen en
te tekenen. Er is geen begeleiding
maar wel koffie en thee tegen een
geringe vergoeding. Voor materiaal
moet zelf gezorgd worden.
We hopen u binnenkort te mogen
begroeten!

diverse nieuwe
wintermodellen
zijn al binnen !

ntje

en er is nog een resta
sale !

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

---m0pje--Om 7 uur ‘s ochtends zit ik lekker te vissen langs het Amsterdam
Rijnkanaal. De damp staat nog op
het water. Ik zit net, komt er een
man achter mij staan kijken. Het
wordt acht uur, negen uur, tien uur,
twaalf uur. Ik neem ’n boterhammetje en koffie en nog steeds staat
die kerel achter mij naar m’n dobber te staren. Om 2 uur ‘s middags
staat hij er nòg.
Als ik om 7 uur ‘s avonds mijn
spullen inpak, staat die vent nòg
achter me.
Ik zeg: “Meneer, u heeft nu 12 uur
lang achter mij staan kijken. Waarom koopt u geen hengel? Kunt u
zelf gaan vissen.”
Zegt die man: “Sorry hoor, maar
daar heb ik echt geen geduld voor
...”

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

Hiking Collectie

Nieuws van

Wie buitenleven associeert met avontuur, staat met de Stretchwalker
Hiking Collectie stevig in zijn schoenen. De nieuwe outdoor modellen
zien er niet alleen fraai en sportief uit, ze bieden optimaal draagcomfort en bescherming wanneer je de deur achter je dichttrekt.
Met een robuuste zool die solide grip geeft op elke ondergrond. En
met geavanceerde Dry-X Waterproof Technology die er voor zorgt
dat je voeten droog blijven in weer en wind.
Onze gasten vinden het heerlijk
Trek er op uit met schoenen die ook
om elkaar weer “gewoon” te zien;
op bospaden en over grindwegen voor
iedereen bloeit weer op nu Het
je lijf zorgen. De wereld wacht op je!
Baken weer open is. Komt u een
keertje mee-eten? Er wordt een
De Xsensible balans technologie is ook in de
warme driegangenmaaltijd bereid
Stretchwalker hikingschoenen toegepast. Dit
resulteert in een optimale loopervaring en draagt bij aan een betere op maandag, dinsdag, donderdag
lichaamshouding. Het rubberprofiel van de zool geeft extra grip, waar- en vrijdag.
door de schoenen geschikt zijn voor lange wandelingen op geplaveide Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
voor een soepje, hoofdgerecht,
en avontuurlijke wegen. Deze schoenen zorgen voor je lijf.
Bij de Stretchwalker hikingschoenen is de toplaag voorzien van een toetje en een kopje thee/koffie.
stretchbaar en duurzaam kunststoftextiel. Het voetbed is voorzien van Kom gezellig met een vriend of
een uit memory-foam vervaardigd voetbed. Samen biedt het maximaal vriendin, buurman of buurvrouw!
comfort tijdens het wandelen. Het is ook mogelijk het voetbed te ver- Wel graag tevoren aanmelden, zowisselen met een individueel voetbed. Flexibel en passend voor elke dat er op u wordt gerekend.
Buiten het “normale” kookschema
voet.
De elegante en stevige hikingschoenen, vol hoogwaardie materialen organiseren de vrijwilligers nog
beschermen je voeten tegen de elementen. Onder andere het water- meer in Het Baken! Er worden
dichte X-dry membraan draagt hier aan bij. Daarnaast zorgt het sealen klaverjas- en bingomiddagen georvan de stiknaden, de constructie van de tong en het hydrateren van ganiseerd en er wordt fanatiek
leer, textiel en veters ervoor dat de schoenen langere tijd geen water gesjoeld.
opnemen. De functionele looks en het langdurige comfort zijn een
perfecte combinatie om vol vertrouwen op pad te gaan.
Deze modellen van de Hinking Collectie zijn verkrijgbaar bij
Master Schoenen op het Purmerplein.
Laag
model
199,- euro
en hoog
model
219,- euro. Afgelopen maand hebben we onze
gasten én vrijwilligers getrakteerd
op een barbecue. Mooi vlees van
Het einde van analoge radio
slagerij Oostwal aangevuld met
eigengemaakte salades. Het was
Ziggo gaat stoppen met analoge FM-kabelheerlijk terrasweer, totdat het
radio.
uiteindelijk toch rond 18.00 uur
Als alles volgens planning verloopt, zal
werkelijk ging plenzen. Ondanks
eind 2021 in het hele Ziggo verzorgingsgedat hebben de gasten zich prima
bied de analoge FM-radio via de kabel uitvermaakt!
geschakeld zijn. Ben je Ziggo abonnee, dan
Eet u ook een keer mee? Welkom!
krijg je ongeveer vijf weken voordat jouw
We zien u graag op de Avenhornregio aan de beurt is bericht.
Ziggo is wettelijk verplicht het signaal van de analoge kabelradio uit straat 18hs (wel graag tevoren
te zetten. In de Nederlandse Mediawet staat namelijk dat analoge FM- aanmelden op 020-6372714).
kabelradio gekoppeld is aan analoge tv. Dat betekent dat Ziggo geen
analoge radio mag leveren aan klanten, zonder daarbij ook een analoog
tv-aanbod te leveren. Ziggo is al in 2018 begonnen met het gefaseerd
uitzetten van analoge tv. Het uitschakelen van de analoge kabelradio
had eigenlijk gelijktijdig moeten gebeuren.
Naast de wettelijke verplichting komt het voor Ziggo zelf ook goed uit
om te stoppen met analoge FM-kabelradio. De analoge signalen nemen
namelijk bandbreedte in beslag die Ziggo goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verhogen van de internetsnelheid en het uitbreiden van
digitale diensten.
Als u niet precies weet wat voor u de mogelijkheden zijn om alsnog
naar de radio te kunnen luisteren, kunt u gerust eens vrijblijvend binnenlopen bij Fa. Lafeber, Purmerplein 13. Daar weten ze er alles van en
kunnen ze u vast verder helpen !

spreuk van de maand

Komen de vissen
boven,
dan willen ze
mooi weer beloven.
N.N.

saamhorigheid
door Rijk van den Hoek.
Laatst vond ik een aardige tekst
over Nieuwendam waarover
ik ging nadenken. Op een sociaal medium schreef iemand:
‘Ik ben geboren in Nieuwendam. Ik weet
nog hoe
het 65 jaar geleden was.
Het is intussen erg veranderd en ‘de’ saamhorigheid is
tegenwoordig ver te zoeken’.
Dat lijkt me typisch een uitspraak
voor een oudere, want jongeren
weten niet hoe die saamhorigheid van vroeger er uit zag, of
hoe die proefde. Het is romantiseren van het verleden, De zorgeloze kinderervaring vergelijken met de rimpelige ‘zôgghe’
van de volwassene van vandaag.
Mijn herinneringen aan mijn
kindertijd slaan op een ander dorp
dan Nieuwendam, maar daar was
de saamhorigheid toen niet geweldig. Als peuter en kleuter zag ik
het niet zo goed. Maar ik kwam er
daarna al gauw achter dat de kinderen van de buren links een grote
tuin hadden met veel gras en bloemen, een zandbak, een kippenhok
en een garage voor de auto van
hun vader. Wij hadden een klein
plaatsje achter het huis, met een
perkje waar planten niet bloeiden
omdat er nauwelijks zon kwam.
De buren rechts hadden niet eens
balatum op de vloer, geen kleed op
de tafel. Wel een achtertuin maar
zonder planten of bloemen. Achter
hun schutting stond een grote appelboom van de buren waar zelden
van werd geplukt, maar waar de
kinderen niet aan mochten komen.
Het was maar een klein buurtje,
maar iedere familie ging naar een
andere kerk. We speelden met
elkaar in de straat en in elkaars
tuinen, we gingen ook allemaal
naar school, maar verschillende
scholen. En we gingen allemaal
naar verschillende winkels en
clubs. Onze moeders noemden
elkaar bij de voornaam, of juffrouw
en sommige moeders waren mevrouw. Vaders waren Piet en Jan,
maar voor ons kinderen ‘meneer’ of Berends of van Bommel.
‘Juf’ of ‘Muf’, jij en U: Er was
klasse-verschil
en
verzuiling.
Mensen uit een ander dorp of
zelfs uit een andere straat, waren
al vreemdelingen of mogelijke vijanden. Verschil in haarkleur, kleine

gebreken, bredere schouders
of kleine handen waren redenen voor onderscheid, voor
bijnamen of scheldnamen. Saamhorigheid vroeger? M’n laars.
We leven nu nog steeds op één
aardbol, we weten veel meer dan
vroeger over elkaar, maar als het
gaat om samen delen, saamhorigheid, waar zijn we dan nu? De
gevluchte Afganen zullen er ook
achter komen, we hebben zelfs
een minister voor zulke zaken.

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

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

500 gr.

3,75

750 gr.

PANIEK !
Kom gerust eens
langs !

huisgemaakte
stamppotten
gehaktdag

GEEN

mogelijkheden

Slagerij OOSTWAL

woensdag

STOPPEN !

Er zijn nog volop

Garantie voor Topkwaliteit

erwtensoep !

De analoge radio
gaat

Fa. Lafeber

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

5,00

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

Wereld
Alzheimerdag
21 september
basiscursus
"Omgaan met
dementie"
in Zorgcentrum
het Schouw.

Op dinsdag 21 september van
13:30 - 16:00 uur bent u van harte
welkom voor de cursus "Omgaan
met dementie" waarbij u Basis informatie over het herkennen van
dementie in de openbare ruimtes
krijgt: op straat, in de winkel, openbaar vervoer etcetera. Hoe herken je dementie en hoe vraag je
iemand op een goede respectvolle
manier of je hulp kan/mag bieden?
Na aﬂoop krijgt u een certificaat
Een kijkje in de ontzettend leuke winkel ‘Locale delicatessen’ op het Purmer- van deelname.
plein nummer 27. Een gezellige winkel vol met heerlijk eten en drinken. Van
mooie, speciale bieren (bijvoorbeeld door vrouwen gebrouwen) tot olijfolie De cursus wordt gegeven door
rechtstreeks uit het vat. Maar u kunt er ook terecht voor diverse kazen uit een medewerker van Samen DeNederland en van over de landsgrenzen. En vanaf nu kunt u bij ‘Locale’ ook mentievriendelijk.
diverse soorten brood kopen, bijvoorbeeld biologisch brood of zuurdesem- Geeft u zich op bij Anneke Nan:
brood. Overheerlijk is ook het ‘borrelbrood’ met pesto en olijven. U maakt uw Anan@amstelring.nl of via de remaaltijd compleet met een heerlijke ﬂes wijn. Er is bij ‘Locale’ te veel om op ceptie van het Schouw
020-756 4000.
te noemen. Kijkt u er zelf maar eens rond ! Loop maar eens binnen !

Juwelier

Akkermans

Voor meer informatie, kijk op
onze website of kom langs!

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

MAAK EEN
AFSPRAAK VOOR
EEN LEKKER
NAJAARSKLEURTJE
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

Zicht vanaf de sluis op het Kleine Die rond 1900.

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

---cartoon---

Prinsjesdag 2021
Op dinsdag 21 september 2021 is het Prinsjesdag. Wegens de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal de viering dit jaar, net als in 2020, sterk aangepast plaatsvinden. Zo zullen de
partners van Kamerleden, traditioneel welkom op Prinsjesdag, dit jaar
net als in 2020 niet welkom zijn. Ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die traditioneel uitgenodigd worden, mogen vanwege de coronasituatie naar verwachting niet aanwezig zijn. Het evenement is niet
toegankelijk voor publiek, maar wordt wel uitgezonden op te-levisie.
De koning leest ook in 2021 de troonrede in de Haagse Grote Kerk
voor, in plaats van in de Ridderzaal. Ook de
traditionele rijtoer van het Koninklijk Paar
gaat dit jaar niet door.
Vorig jaar drukte vooral de coronacrisis
een grote stempel op de Troonrede. Naar
verwachting zal het herstelbeleid dit jaar een belangrijk onderdeel van
de Troonrede zijn. Deze plannen spelen namelijk ook in de aanloop
naar Prinsjesdag een grote rol in de politiek.
Het voorlezen van de troonrede is de symbolische start van het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Het is zeer zeldzaam dat
Prinsjesdag niet in de Ridderzaal plaatsvindt: sinds de locatie in 1904
in gebruik werd genomen gebeurde dit naast 2020 alleen nog in 1907,
en in 1908 en 1911.
(bron: Parlement)

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
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

OPLOSSING PUZZEL NR 196
Het juiste antwoord is:
bij restaurant Lazuur
op het Purmerplein nr 8
De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 195 is:
Janny van Aurich
ingestuurd via de website van
dit blad.
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

In 1 dag
klaar

telefoonnummer:

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

PPBK197

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

