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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

ROYAL CANIN
outdoor
400 gram
deze maand 
3,25

november aanbieding

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

november aanbieding

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt in 2021 plaats op 
zaterdag 13 november.

Iedere eerste zaterdag na Sint Maarten komt Sinterklaas in Nederland 
aan. Hij wordt door een menigte zingende kinderen ontvangen en het 
evenement is live op televisie te volgen. Sinterklaas wordt steevast 
geïnterviewd en net als de koning op Koningsdag en prins carnaval 
tijdens de 'dolle dagen' wordt hij offi cieel door de burgemeester ont-
vangen.

De NTR doet vanaf 
12:00 uur rechtstreeks 
verslag van de intocht in 
de speciale - extra lange 
- afl evering van 'Het Sin-
terklaasjournaal' via de 
website en NPO Zapp. 
De centrale presentatie 
wordt verzorgd door de 
presentatrice van 'Het Sinterklaasjournaal', Dieuwertje Blok. Ze wordt 
bijgestaan door één van de vaste verslaggevers van 'Het Sinterklaas-
journaal', Jeroen Kramer.

Voor 1945 werd Sinterklaas meestal door slechts één Piet verge-
zeld, maar tegenwoordig buitelen in zijn gevolg tientallen Pieten, die 
snoepgoed uitdelen en daarnaast veel capriolen en gekkigheid uithalen.
De Pieten zijn clownesk en een beetje dommig, met als uitzondering 
een zogenaamde 'hoofdpiet', die in de praktijk nog de verstandigste 
fi guur lijkt te zijn van het hele gezelschap uit Spanje.

De laatste jaren is er veel discussie over de kleur van de traditionele 
Zwarte Piet. In de praktijk wordt er geëxperimenteerd met o.a. 
gekleurde pieten, regenboogpieten, roetveegpieten, schoorsteenpie-
ten en ongeschminkte pieten. Sinds 2019 zijn er bij de landelijke in-
tocht alleen nog roetveegpieten aanwezig en hebben veel gemeenten 
de traditioneel zwart (of donkerbruin) geschminkte Piet in de ban 
gedaan. Door sommige kinderen en volwassenen van Surinaamse en 
Antilliaanse afkomst wordt een zwart geschminkte knecht als discrimi-
nerend en denigrerend ervaren. De actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' 
streeft de afgelopen jaren naar afschaffi ng van Zwarte Piet tijdens het 
Sinterklaasfeest.                                                            (bron: beleven.org)

Hij komt, hij komt
op zaterdag 13 november

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



de prik
 door Rijk van den Hoek.

Een paar dagen geleden kwam 
ik op mijn computer het boek 
‘De Decamerone’ van Boccac-
cio tegen. Dat boek gaat over de 
pestepidemie in de veertiende 
eeuw. De pest, of builenpest, heer-
ste toen in heel Europa. Er was 
geen geneesmiddel tegen. Wat 
de ziekte veroorzaakte wist men 
niet; als je het had, kreeg je knob-
bels of builen op je lichaam, je huid 
werd zwart en je stierf in enkele 
dagen. De ziekte ging van de een 
op de ander over. Men kwam er 
achter dat het ook overgebracht 
werd via voorwerpen en kle-
ding die door zieken was aange-
raakt. De ziekte raasde vooral rond 
in de steden want daar woonden 
veel mensen dicht op elkaar. 

Het is begrijpelijk dat horden 
mensen, families, vrienden, buurt-
genoten, op de vlucht sloegen en 
zodoende de ziekte meenamen 
naar andere plaatsen. In heel Eu-
ropa vluchtten de mensen van hot 
naar haar. Maar niets hielp. Je kreeg 
de pest niet, of je kreeg de pest wel.
Onvermijdelijk kwam de vergelij-
king met de huidige Corona pan-
demie naar boven. Het Corona-
virus komt nu in de hele wereld 
voor. Je kunt nergens heen 
vluchten. De besmetting kan je 
overal overkomen. In het be-
gin  was er ook geen remedie en 
ontstonden er allerlei ‘verhalen’ 
over bestaande geneesmiddelen 
die zouden helpen en over de mo-
gelijke oorzaken van de kwaal. Het 
werd ook al gauw duidelijk dat, als 
je de kwaal kreeg, je op een ake-
lige manier zou kunnen sterven.

De angst, verwarring, radeloos-
heid, die beschreven staat in het 
boek van Boccaccio, konden we 
nu feitelijk terugzien in de reacties 
van veel mensen. En ook de wilde 
verhalen die de ronde deden. Er 
werd met veel energie gezocht 
naar vaccins tegen het virus en ook 
daarover ontstonden weer wilde 
verhalen. Er zouden samenzwe-
ringen bestaan om zoveel mogelijk 
mensen te besmetten of de vac-
cins zouden vol zitten met minus-
cule chips waarmee je kon worden 
afgeluisterd of gek gemaakt. Het 
coronavirus was er nog niks bij.

Maar volgens mij waren de 
meeste mensen die dergelijke ver-
halen verspreidden, alleen maar 
panisch bang voor een prikje

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

Zijn de daken 

glad, dan valt 

Sint Nicolaas op 

zijn gat.
N.N.

Op 25 november is bij 
Vermeulen diervoeding

Purmerplein 9
van 15:00 en 16:30 uur

onze dierenarts aanwezig.

De herkomst van Sint-Maarten

Sint Maarten is gebaseerd op een legende. Martinus (Maarten) werd 
geboren in het jaar 316 in het huidige Hongarije.
Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag 
in de winter zag Maarten een arme man zonder jas de sneeuw zitten.
Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel 
doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou.

Hij overleed op 11 november 397 en op de feestdag van deze heilige 
werd het gebruikelijk om kinderen iets te geven.

Sint-Maarten (of soms ook 'Sinte Maarten' of 'Sinter Maarten' ge-
noemd) wordt gevierd op 11 november, midden in de herfst. De 
bomen zijn kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt 'lichtfeest' 
voor kinderen.
De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van 
papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje 
erin.
Hiermee gaan ze 's avonds als 
het donker is in optocht langs 
de huizen. Aan de deur zingen ze 
een aantal liedjes. In ruil hiervoor 
krijgen ze een kleine attentie, net 
zoals Sint Maarten die de helft van 
zijn mantel aan de arme man gaf. 
Tegenwoordig bestaat de trakta-
ties uit wat snoep, een mandarijn 
of bijvoorbeeld een stuiver.
In Limburg wordt het Sint Maarten verhaal vaak nagespeeld. Dan rijdt 
'Sint Maarten' op een paard door de straten met allemaal kinderen met 
lampionnen achter zich aan.
Soms wordt er voor de volwassenen ook een Sint-Maartens vuur 
ontstoken, te vergelijken met een paasvuur.  Omdat 11 november lange 
tijd het begin was van de veertig dagen durende vastentijd vóór Drie-
koningen op 6 januari, namen ook volwassenen het er deze dag goed 
van, zoals het eten van de Sint-Maartensgans. 

Op donderdag11 november blijven de meeste winkels 
op het Purmerplein een uurtje langer open om de kin-
deren met lampions wat lekkers te kunnen geven.

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

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

kom langs 
voor de
winter 

collectie 



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

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

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

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/koffi e. 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 orga-
niseren de vrijwilligers nog meer 
in Het Baken! Er worden klaverjas- 
en bingomiddagen georganiseerd 
en er wordt fanatiek gesjoeld.
Het sjoelen staat op 17 november 
gepland en de bingo op zondag 
27 november. Gek op klaverjas-
sen? Elke maandagmiddag mag u 
“bekennen”!

We zien u graag op de Avenhorn-
straat 18hs (wel graag tevoren 
aanmelden op 020-6372714).

OPROEP 
Het Baken is op zoek naar vrij-
willigers die graag iets willen 
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 informatie: 
023-5571816.

N���w� v�� 

‘Peanut Pie’ vertelt het verhaal van Stephen Thomas die zijn leven 
op eerste gezicht volmaakt op orde lijkt te hebben; getrouwd met 
zijn jeugdliefde Anna, een goed verdienende baan en een aardig op-
trekje in het betere deel van Londen. Er is alleen één ding… Stephen 
is verliefd op een man. Zijn dubbelleven, dat hem langzaamaan parten 
speelt, dwingt Stephen tot het maken van een keuze tussen veiligheid 
en maatschappelijke acceptatie of een Boheems bestaan in Parijs. Maar 
dan blijkt dat deze keuze eerder is gemaakt dan gedacht. ‘Peanut Pie 
– A Queer Tragicomedy’ is een nieuw geschreven stuk gesitueerd in 
het Londen van de jaren 40. Een tijd waarin er op maatschappelijk, 
juridisch en medisch gebied zeer anders tegen homoseksualiteit werd 
aangekeken. Een stuk over liefde, jezelf zijn, verlies en een onuitstaan-
bare trek in ‘Peanut Pie’.
Strike Me Pink Productions is een nieuw Engelssprekend theatergezelschap 
die de Amsterdamse LGBTQIA+ cultuur wilt verrijken met theater voor een 
(inter)nationaal publiek. Voor meer informatie: 
www.strikemepinkproductions.com.                                        (ingezonden)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voorstellingsdata: 4, 5, 9, 10, 11 December 
Locatie: NDSM Theater, Scheepsbouwkade 4-6, 1033 WM Amsterdam 

Tickets: www.strikemepinkproductions.com 
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Voorstellingsdata: 
4, 5, 9, 10, 11 december
Locatie: NDSM Theater, Scheeps-
bouwkade 4-6, 1033 WM Amsterdam
Tickets: www.strikemepinkproductions.com

Het Meerpad te Nieuwendam
Toen het er nog minder druk was.  (foto: GNV)

PURMERPLEIN buurtkrant
Bezorgers gevraagd

omgeving Volendammerweg / Watergangseweg / Avenhornstraat

De Purmerpleinbuurtkrant wordt een keer per maand 
verspreid op vrijdag en/of zaterdag

Interesse? Loop even langs bij Carolina Lafeber, Purmerplein 13

hoge beloning !

Dag 
van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare 
helden! Ze zorgen voor een ziek 
familielid, vriend of buur. Die zorg 
is vaak onzichtbaar. Daarom zetten 
we in de week van 10 november 
mantelzorgers in de schijnwerpers: 
want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je on-
zichtbare helden, jong en oud, van 
het kleinste dorp tot de grootste 
stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat 
mantelzorgers doen is niet vanzelf-
sprekend, het is bijzonder en ver-
dient waardering.

Daarom zetten we de schijnwer-
pers aan. Dit kan fel, om het hele 
land te laten zien hoe enorm be-
langrijk mantelzorgers zijn. Of 
klein. Met een gebaar, een compli-
ment of samen genieten van de 
zon of een fi lmpje.



OPLOSSING PUZZEL NR 198
Het juiste antwoord is: 
bij Het Baken,
ontmoetingscentrum voor 
ouderen.

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 198 is:
Mevrouw Moria,
ingestuurd via de website
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

- - - m o p j e - - -

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK199

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

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

ONZE 
HAARSTUDIO IS 
CORONAPROOF !
U KUNT VEILIG 
LANGSKOMEN !

€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

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

huisgemaakte 
stamppottenerwtensoep 

?

 

Sinterklaas doet inkopen 
op het Purmerplein !

U toch ook?

Gratis parkeren, vriendelijke bediening, 
geen wachttijden,

alles 
voor iedereen !

WINKELEN METGEZELLIGE SINT MUZIEK !

Op een mooie dag was Sinterklaas 
op het Purmerplein aanwezig. Alle 
kinderen daar aanwezig mochten 
bij Sinterklaas op schoot zitten 
en hem het cadeau vragen dat ze 
op 5 december willen hebben. Na 
een lange rij wachtenden was een 
klein jongetje aan de beurt. Nadat 
hij had plaatsgenomen bij de Sint 
is het eerste wat het jongetje zegt: 
"Sint ik heb dezelfde naam als U." 
"Zo", zegt Sint, "en wat wil Kees 
hebben op 5 december?

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wordt het weer eens 
tijd voor onderhoud 

aan al uw apparatuur?
Kom eens langs !

Wij hebben de juiste 
middelen en vakman-

schap in huis !


