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PURMERPLEIN
buurt krant

 

Buuf & Buur
Nieuwendam

BOEK JE AFSPRAAK VIA
WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

BOEK EEN UURTJE EEN   
MINI-VAKANTIE   

Deep tissue / Sport massage
-

Blessurebehandeling
-

Zwangerschapsmassage
-

Kindermassage
-

Massage bij drukte/ stress
of ter preventie 

Professionele massagebehandelingen
Gediplomeerde masseurs

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

za 10:00 - 17:00

 Purmerplein 27 tel: 020-6327673

Kent u Buuf & Buur Nieuwendam al? 
Buuf & Buur is een bewonersinitiatief met als doel bewoners samen 
te brengen door een ontmoetingsplek te creëren waar we elkaar als 
buren kunnen leren kennen en ontmoeten bij leuke activiteiten voor 
jong en oud, die we samen organiseren. 
We maken tijdelijk gebruik van de oude kaaswinkel op nummer 20 aan 
het plein samen met Place des Pistache, een ondernemer met tweede-
hands (kinder)kleding en speelgoed. 

We hebben al wat activiteiten op het Purmerplein georganiseerd zoals 
de Vrijheidsmaaltijdsoep, de PicknickProeverij op 25 september, elke 
donderdagmorgen Haken met Hetty, de workshop Muziekinstrumen-
ten maken van afval en “Uur met je Buur” op de woensdagmiddag in 
samenwerking met de Modestraat. 
In oktober komen er ook weer mooie initiatieven voorbij, dus houd 
onze pagina https://www.facebook.com/metbuufenbuur goed in de 
gaten voor alle activiteiten of kom langs op Purmerplein 20 voor een 
kopje koffi e en een praatje. 

We zoeken nog bewoners die willen helpen bij de activiteiten, want er 
is altijd genoeg te doen! Lijkt het u leuk op die manier andere bewo-
ners te leren kennen of iets voor de buurt te betekenen? U kunt con-
tact opnemen met Frederike Muller via info@buufenbuurnieuwendam.
nl of naar haar vragen in het winkeltje.

We ontmoeten u graag!                             
                                                                            (Ingezonden)

Carnibest, 
complete diepvriesvoeding voor 

honden, katten en fretten. 
Carnibest versvleesvoeding is 

in verschillende smaken 
verkrijgbaar.

nieuw in ons assortiment

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

FEESTJE ?

Bestel een
BORRELPLANK

naar keuze



Hallo?
Open Ateliers Amsterdam Noord: met 115 deelnemers het grootste
kunstenaarsevenement van Amsterdam!
“Hallo?” is het thema van deze editie. Het staat voor de ontmoe-
ting, de voorzichtige toenadering, de wens om de ander te ontmoeten, 
kunst en cultuur uit te wisselen en elkaar te leren kennen.
“We leven nog! Het was onzeker, eenzaam, dramatisch, ongemakkelijk, 
en verschrikkelijk, maar ook louterend en prikkelend.
En nu keren wij kunstenaars terug met kunst, cultuur en de wil om 
alles te laten zien.”

Open Ateliers Amsterdam Noord
is een jaarlijks terugke-
rend evenement waar-
bij een weekend lang 
kunstenaars hun ate-
liers openen voor het 
publiek. Juist in deze 
tijden van grote veran-
deringen zijn kun-
stenaars geïnspireerd 
geraakt en hebben nieuw 
werk gemaakt. Dat zien 
de bezoekers terug in de 
ateliers.
Dit jaar doet er een re-
cordaantal van 115 kunstenaars mee uit Amsterdam Noord die hun 
werk op hun werkplek laten zien, of op verrassende locaties. Van het 
NDSM terrein tot aan Halte Zamenhofstraat, overal is kunst te zien!
Via een digitale kaart op de website en ons gedrukte boekje dat overal 
klaarligt, weet u waar u moet zijn om alle ateliers en expositieplekken 
te vinden.
Centrale expositie op een bijzonder plek:
De voormalige DRAKA fabriek in het Hamerkwartier is dit jaar ge-
kozen als locatie voor de overzichtsexpositie om werk van alle deelne-
mende kunstenaars te tonen. Een heerlijke rauwe plek en een goed 
startpunt voor een bezoek. In de enorme loodsen kun je wegdromen 
en inspiratie opdoen. Het Hamerkwartier staat de komende jaren 
grote veranderingen te wachten, alleen daarom al de moeite waard 
om nu langs te komen.                                                                    (ingezonden)

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

uitsluiting, onrecht, 
vrijheid

 door Rijk van den Hoek.

De laatste dagen zag ik op TV 
programma’s langs drijven over 
de tweede wereldoorlog en de 
bezettingstijd in Nederland. Ik zag 
ook dat het nieuwe Holocaust-
monument aan de Weesperstraat 
werd geopend. Ik zag uiteraard 
ook de berichten over de uiterst 
trage voortgang bij de formatie 
van een nieuwe regering. En ik zag 
een deel van de discussie in de 
Tweede Kamer over het nieuwe 
begrotingsjaar. En uiteraard zag ik 
de bijna dagelijkse klachten van 
ongevaccineerde mensen, dat ze 
in hun vrijheid beperkt worden. 

Het is allemaal ook heel verwar-
rend. Er zijn steeds meer mensen 
die zich afkeren van de politiek. Ze 
willen zich er niet meer mee be-
moeien. Het beroerde voor hen is, 
dat er aan de politiek niet te ont-
komen is. En we leven gelukkig in 
een democratie;we kunnen onze 
vertegenwoordigers en bestuur-
ders nog zelf kiezen met z’n allen.

Het coronavirus woedt intussen 
voort over de wereld.  Mensen 
in de rijkere landen zijn er  tegen 
gevaccineerd, als ze dat wilden. En 
het blijkt te werken, net als de mid-
delen tegen de pest, tbc en andere 
ziekten van vroeger. Er zijn mensen 
die willen (of durven) niet gevac-
cineerd te worden. Zij beroepen 
zich op hun vrijheid. Dat kunnen ze 
ook doen als de spoorbomen dicht 
zijn of het verkeerslicht op rood 
staat. “Vrijheid, gewoon doorlo-
pen dus”.  Er zijn nou eenmaal 
regels  die voor iedereen gelden, 
voor de veiligheid van allemaal.

Nu zijn er zelfs mensen die klagen 
dat hun vrijheid wordt afgenomen 
als ze zonder pasje niet naar de 
kroeg mogen. Ze vergelijken dat 
met de uitsluiting van Sinti, Roma 
en Joden in de tweede wereldoor-
log. Ze trekken rustig de uniformen 
van moordende nazi’s aan om te 
suggereren dat zij zielige slachtof-
fers zijn van vaccinatie-drang. De 
stakkers vergeten dat de nazi’s  op 
die mensen en op zieken en zwak-
ken joegen om ze te vermoorden. 
Niet zoals de medici van vandaag 
om hen nou juist te bescher-
men tegen een dodelijke virus. 
Een ding scheelt: Als je ge-
vaccineerd bent, hoef je niet 
bang te zijn dat je alsnog co-
rona krijgt van zulke mensen, 
of van hun complot-theorieën. 

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

spreuk van de maand

We zijn allemaal 

buren - 

al zitten er 

andere tussen.
N.N.

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

de nieuwe 

winter collectie 

is binnen !

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

erwtensoep 

woensdag     gehaktdag

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

huisgemaakte 
stamppotten

PERSBERICHT

Open Ateliers Amsterdam Noord
2 en 3 oktober 2021    12-18 uur

Hallo?
Hallo? 
Open Ateliers Amsterdam Noord: met 115 deelnemers het grootste 
kunstenaars evenement van Amsterdam! 

“Hallo?” is het thema van deze editie. Het staat voor de ontmoeting, de 
voorzichtige toenadering, de wens om de ander te ontmoeten, kunst en 
cultuur uit te wisselen en elkaar te leren kennen. 

“We leven nog! Het was onzeker, eenzaam, dramatisch, ongemakkelijk, en 
verschrikkelijk, maar ook louterend en prikkelend. 
En nu keren wij kunstenaars terug met kunst, cultuur en de wil om alles te 
laten zien.”

- - - m 0 p j e - - -
Twee gepensioneerde buurtbe-
woners zitten op een bankje op 
het Purmerplein.

Zegt de ene tegen de andere: ‘Ik 
heb een nieuw gehoorapparaat en 
het is een goede; ik hoor nu alles 
weer duidelijk.’
‘Ja?’, vraagt de andere. ‘En wat 
heeft dat dan gekost?’

Half vier!

is weer terug !



Komt u ook een keertje mee-eten? 
Er wordt een warme driegangen-
maaltijd bereid op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag.
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven 
voor een soepje, hoofdgerecht, 
toetje en een kopje thee/koffie. En 
niet te vergeten is het praatje met 
de gasten ook doel om bij ons te 
eten!
Kom gezellig met een vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw! 
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend. 
Buiten het “normale” kookschema 
organiseren de vrijwilligers nog 
meer in Het Baken! Er worden 
klaverjas- en bingomiddagen geor-
ganiseerd en er wordt fanatiek 
gesjoeld.
We zien u graag op de Avenhorn-
straat 18hs (wel graag tevoren 
aanmelden op 020-6372714).

OPROEP Het Baken is op zoek 
naar vrijwilligers die graag iets wil-
len doen voor de ouderen. Tevens zijn 
mensen welkom die hun hand niet 
omdraaien om voor 20 à 24 mensen 
te koken. Bel gerust voor nadere infor-
matie: 023-5571816.

Nieuws van 

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Terug naar de natuur

Huisdierenbezitters raken steeds meer overtuigd van het feit dat er 
een relatie bestaat tussen voeding en gezondheid. Voor carnivoren, de 
verzamelnaam voor vlees- en prooi eters, geldt dat zij dagelijks verse 
voeding nodig hebben. Gekookt, gebakken of anderszins verhitte voe-
ding past niet bij de dagelijkse voedingsbehoefte van deze groep dieren.

Het lichaam van het dier functioneert optimaal als het ‘levend voedsel’ 
krijgt. Onder levend voedsel voor carnivoren verstaan we vers spier-
vlees, rauwe botten, vers orgaanvlees en verse groenten.

Indien het lichaam continu ‘dood voedsel’ krijgt zal het hier op den 
duur last van krijgen. 
Dit kan zich onder 
andere uiten in ver-
minderde weerstand 
en tal van (chroni-
sche) aandoeningen. 
Uitgebalanceerde 
verse voeding voor 
carnivoren zorgt ervoor dat het lichaam goed gevoed wordt en be-
schikt over veel energie. ‘Dood voedsel’ vergt van het lichaam energie 
voor de vertering. Omdat het voedsel niet aansluit bij de natuurlijke 
behoefte van carnivoren levert het inwendige stress op aan de spijs-
verteringsorganen die hierdoor minder goed hun werk zullen gaan 
doen op termijn. Uiteindelijk resulteert dit in o.a maag-/darmklachten, 
huidproblemen, suikerziekte, verminderde weerstand etc.

Carnibest produceert al ruim 18 jaar complete diepvriesvoedingen 
voor honden, katten en fretten. Talloze positieve reacties in de afgelo-
pen jaren van eigenaren wier dieren zienderogen opgeknapt zijn door 
deze voeding, mag aangeven dat Carnibest goede producten levert.

Opvallend is dat dieren die dagelijks Carnibest eten zich stukken vitaler 
voelen, een glanzende en volle vacht krijgen, heel weinig ontlasting pro-
duceren en intens genieten van hun voorgeschotelde portie voer.

Carnibest natuurvoeding is verkrijgbaar bij Dierenspeciaal-
zaak Vermeulen op het Purmerplein.                       (bron: Carnibest)

Verwijdert bac-
teriën, virussen, 
schimmels en 
pollen met uv-c 
licht. 
Geen dure filters 
vervangen. Het 
filter is uitwas-
baar, ook in de 
vaatwasser.

Normaal 349,-
Nu 299,-

COOL & CLEAN

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

Groot onderhoud aan de Purmerweg-Zuid, 
tussen het Purmerplein en de Volendammerweg.

Wat gaat er gebeuren? Liander vervangt de elektrakabels en de gasleidingen. Waternet vervangt de drinkwaterleidingen en een deel van het 
riool. Daarna vervangt Dura Vermeer de verharding. De rijbaan van Purmerweg-Zuid krijgt nieuw asfalt en de voetpaden nieuwe tegels. Op de 
fietspaden worden de tegels door asfalt vervangen.
De werkzaamheden zijn van maandag 27 september 2021 tot en met vrijdag 25 februari 2022. 
Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd.

Fase 1: Voet- en fietspaden Purmerweg-Zuid, tussen Purmerplein en Beemsterstraat
Van maandag 27 september tot en met donderdag 23 december 2021.

Voetgangers: De woningen aan de Purmerweg blijven bereikbaar via loopplanken. Het doorgaande voetpad is afgesloten. 
Voetgangers kunnen via de overkant van de straat over het voetpad van de Purmerweg-Noord lopen.
Fietsers: Het doorgaande fietspad is afgesloten. De fietsers worden met borden om via de Wognumerstraat omgeleid.
Auto's: De rijbaan is afgesloten en het doorgaand autoverkeer wodt met borden via de Waddenweg, Buikslotermeerdijk 
en Werengouw naar de Volendammerweg omgeleid. Buiten werktijden en in het weekend is de rijbaan wel toegankelijk.
Openbaar vervoer: Lijnbus 35 en nachtbus N91 blijven langs het werkgebied rijden. De halte ‘Purmerplein’ wordt 
tijdelijk verplaatst van de Beemsterstraat naar Purmerplein 34.

Fase 2:  Voet- en fietspaden Purmerweg-Zuid, tussen Beemsterstraat en Monnikendammerweg
Van maandag 4 oktober tot en met donderdag 23 december 2021.

Fase 3: Rijbaan Purmerweg-Zuid, tussen Purmerplein en Monnikendammerweg
Van maandag 10 januari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022.
             (Bron: Gemeente Amsterdam)



OPLOSSING PUZZEL NR 197
Het juiste antwoord is: 
bij de Nieuwendammer
Apotheek op het Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 197 is:
Yves van de  Mast
Zwaagstraat 31

Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK198

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?

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

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

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

WIJ ZIJN 
TIJDENS

 DE WEGWERK-
ZAAMHEDEN 

GEWOON 
BEREIKBAAR.

Tuinkant van de Nieuwendammerdijk. Foto is 
genomen vanaf de Medenblikstraat die toen in 
aanbouw was. Het was rond het jaar 1950.
Aan de rechterkant (niet te zien) is de Nieuwen-
dammer Sluis.                                    (foto: GNV)

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET

€219,-

Mondaine is het stijlvolle horloge 
gebaseerd op de originele 
Zwitserse stationklok. Een echte 
designklassieker! 

EEen unieke wijzerplaat met de 
beroemde rode secondewijzer. 
Verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen vanaf:

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

Juwelier Akkermans

Bereikbaarheid Purmerplein 
tijdens werkzaamheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Purmerweg-Zuid, tussen het 
Purmerplein en de Volendammerweg blijft het Purmerplein (met 
enige omleidingen) goed bereikbaar. De 
winkeliers zien u daarom graag komen. U 
kunt voor (bijna) alles wat u nodig heeft op 
het Purmerplein terecht. En al zijn de coro-
namaatregelen dan versoepeld, het blijft be-
langrijk dat u lokaal uw boodschappen doet.
Kom gezellig naar het Purmerplein !


