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PURMERPLEIN
buurt krant

 

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

IS JOUW HAAR AL 
KLAAR VOOR HET 

VOORJAAR?
DE NIEUWSTE 

KLEUREN STAAN 
VOOR JE KLAAR!

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Het wordt lente !
op zondag 20 maart

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

laatste ronde 

uitverkoop !

De eerste 

lenteschoenen 

zijn binnen

Pinell Supersound 
DAB+ Radio

Deze radio is ook aan te 
sluiten op een versterker, 
zo kunt u gebruik maken 

van uw eigen boxen.

Bij inlevering van deze 
advertentie geen € 89,- 

MAAR SLECHTS 

€  69,-

De astronomische lente begint in Nederland op zondag 20 maart. De 
lente begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en eindigt 
(meestal) op 21 juni. Het begin van de lente (20 of 21 maart) is bepaald 
op basis van een afspraak.

De komende decennia (tot het jaar 2048) begint de lente altijd op 20 
maart.

Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang 
zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. Deze lente-nacht-
evening vindt plaats op of rond 21 maart op het noordelijk halfrond. De 
zon gaat dan door het lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer 
even lang. De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni). 
Dat is het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat.

Tijdens de lente worden in de noordelijker streken van het noordelijk 
halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien; geleidelijk 
wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.

Het woord lente is een oude afl eiding van lang en heeft betrekking op 
het lengen van de dagen. Het is verwant aan het Duitse Lenz en het 
Engelse lent ('vastentijd').

Na het begin van de lente gaat in Europa ook op de laatste zondag van 
maart   (zondag 27 maart dus) de zomertijd in, waardoor de dagen nog 
langer lijken.                                                                  (bron: beleven.org)

Wegens enorm succes nog een 

maand deze aanbie
ding !

Tijd voor een stijlvol nieuw 
horloge van Danish Design

Vele modellen zowel in 
dames als heren v.a. 
€ 89,00

€139,-

Juwelier Akkermans



valentijnsdag
 door Rijk van den Hoek.

14 februari was de dag die, door 
de bloemenhandel vooral, wordt 
gepropageerd als dag voor de 
liefde. We moeten elkaar dan bloe-
men sturen als teken dat wie met 
liefde aan elkaar denken. Nou denk 
ik veel vaker dan eenmaal per jaar 
met veel liefde aan mijn geliefden, 
vrienden, familieleden, vriendinnen, 
kinderen, ooms en tantes, ouders,
grootouders, buurmannen en 
-vrouwen, collega’s en ex-collega’s, 
schoolklasgenoten en vooral ook 
dat meisje in onze straat met dat 
kastanje-rode haar en die spro-
eten rond haar neus, waarmee ik 
wel eens een paar honderd meter 
opliep naar school. Nee, niet alleen
met die neus en ook niet naar dez-
elfde school. Maar om nou bloe-
men te gaan kopen voor al die 
lieve mensen… De meesten zijn 
er niet meer.

En over een paar maanden is er 
moederdag. Nee, ik had maar één 
moeder, maar toch.
Moeder Rietje is ook al niet meer 
hier. Toen ik jonger was, had ze al-
leen een stiefvader, een nogal veel 
eisende moeder, een zus en drie 
broertjes om op te passen.
Haar moeder was mijn oma. Mijn 
vader had ook een moeder, maar 
die was mijn opoe.
Standsverschil moest er zijn. Veel 
buurvrouwen waren ’juffrouw’, 
andere waren ’mevrouwen’.  Vrou-
wen in andere straten waren ge-
woon vrouwen, maar als ze in gro-
tere huizen woonden dan waren 
het ’dames’. Dat hing af van de ber-
oepen van hun mannen.
Ook zichtbaar aan de kleding, 
vooral het hoofddeksel. Heren 
droegen hoeden en mannen 
petten. Dames hadden ook hoe-
den, mevrouwen hoedjes en vrou-
wen hoofddoeken. Het was best 
ingewikkeld. Als kind werd je er 
niet snel wijs uit. En als je het ein-
delijk wist, kreeg je er geen diplo-
ma voor.
Nee, geef mij de tegenwoordige 
tijd maar. We hebben allemaal 
verschillende kleren aan naar ei-
gen keuze en je kunt van allemaal 
houden. Iedereen kun je liefhebben 
en je kunt elkaar elke dag zomaar 
een bloemetje sturen.

50 jaar woonzorgcentrum Het Schouw. 
Kloppend hart in Amsterdam Noord

Op 23 februari 1972 vond de opening plaats van Het Schouw, het 
grootste sociaal democratische verzorgingshuis van Nederland. Het 
werd gebouwd door de Willem Drees Stichting met als grondleggers 
de PvdA, de VARA, Humanitas en de Algemene Woningbouwvereniging.
Dr. Willem Drees - een van de 
belangrijkste naoorlogse Neder-
landse politici - gaf het huis als 
motto mee:  ‘In dit huis worden niet 
alleen jaren aan het leven, maar wordt 
ook leven aan de jaren toegevoegd…’

Het Schouw groeide uit tot een 
vooruitstrevend, befaamd en ge-
liefd woonzorgcentrum. Met strijd-
bare, kleurrijke bewoners en medewerkers en een hele grote focus op 
welzijn. Het is een thuis voor iedereen, ongeacht politieke kleur, cultuur, 
geaardheid en levensvisie. 
Met een bruisend Huis van de 
Buurt en een restaurant waar 
buurtbewoners graag komen. Met 
een ‘Roze Loper’ certifi caat ten 
teken van homovriendelijkheid. 
Met ontmoetingen voor roze se-
nioren (Roze Salon), voor Indische 
senioren (Tempo Doeloe) en een 
Dagbesteding. Een kloppend hart in de wijk. 

Vanwege het jubileum zijn er het hele jaar door extra optredens en 
activiteiten. In maart starten we onder andere met De Rode Droom, 
een serie colleges over het ontstaan, ideaal en mensbeeld van de 
vooruitstrevende beweging,  Met subthema’s als De goede oude tijd; 

Samen sterk; De Rode Familie; De 
AJC; Verzuiling in Noord en Huma-
nisme. 
Deze bijeenkomsten worden ge-
geven door meerdere sprekers en 
gaan over de sociale geschiedenis 
van Nederland. Later dit jaar vol-
gen een groots Zomer festijn en 

een Toekomst festijn. Buurtbewoners zijn van harte welkom. Wel vooraf 
even informeren naar de geldende corona regels.

Belangstellenden kunnen een overzicht van alle activiteiten vinden in 
het maandprogramma. U kunt dit ophalen bij Het Schouw (Dollardplein 
2, 1025 XJ Amsterdam), een e-mail sturen naar: 
huisvandebuurthetschouw@amstelring.nl of uw gegevens doorgeven 
aan onze receptie tel 020-75 64 000.                                   (ingezonden)

Louis Vinkloop

Hardlopers opgelet! Jullie kunnen weer meedoen aan een echte hard-
loopwedstrijd. 
Jong en oud kunnen 13 maart meedoen aan het hardloopevenement 
van atletiekvereniging ATOS: de Louis Vinkloop.
Voor jongeren tot en met 15 jaar is er een gratis jeugdloop van 1 kilo-
meter rond de atletiekbaan aan het Elzenhagenpad. Ouderen kunnen 
meedoen aan de 5 of 10 kilometer door het Noorderpark en Landelijk 
Noord. De start van de jeugdloop is om 10:30 uur. 
De 5km en 10 km starten om 11:00 uur. 
Start en fi nish zijn op de nieuwe 
atletiekbaan van AV Atos aan het 
Elzenhagenpad 1 in Amsterdam 
Noord. 
Kijk voor meer info en inschrijven 
op www.louisvinkloop.nl (ingezonden)

Zomertijd
zondag 27 maart 2022

De zomertijd begint op de laat-
ste zondag van maart en eindigt 
op de laatste zondag van oktober 
(het begin van de wintertijd). In 
de nacht van zaterdag op zondag 
worden de klokken om 2 uur een 
uur vooruit gezet, dus van 2 naar 
3 uur (ezelsbruggetje: in het voor-
jaar gaat de klok een uur vooruit).

In totaal duurt de zomertijd 31 
weken, oftewel 217 dagen. Dit jaar 
begint de zomertijd op 27 maart 
2022 en eindigt op zondag 30 ok-
tober.

Door de zomertijd wordt het niet 
in het holst van de nacht licht. Een 
groot voordeel is ook dat we 's 
avonds een uur langer van daglicht 
kunnen profi teren. Zonder 
zomertijd zou het eind juni tegen 
half vier licht worden en tegen half 
tien 's avonds donker.

In september 2018 besloot de Eu-
ropese Commissie dat lidstaten 
van de EU zelf mogen bepalen of 
ze in de zomer- of de wintertijd 
willen leven. In eerste instantie zou 
de omschakeling tussen winter- en 
zomertijd vanaf 2019 worden af-
geschaft, maar de transportminis-
ters van de EU hebben besloten 
de defi nitieve beslissing over het 
halfjaarlijks veranderen van de 
klok uit te stellen. Tot nu toe is 
het onderwerp niet opnieuw op 
de agenda gezet door de Europese 
Commissie. Voorlopig blijft dus al-
les bij het oude.

In Nederland is de zomertijd in 
1977, vanwege de oliecrisis, op-
nieuw ingevoerd. Ook van 1916 
tot 1945 was de zomertijd van 
kracht. 

Uitvinder van het invoeren van 
de zomertijd was de Londense 
aannemer William Willett. In 1907 
publiceerde hij het pamfl et 'The 
Waste of Daylight', waarin hij 
voorstelde in april de klok vooruit 
te zetten en in september weer 
terug, om zo 's avonds langer van 
het daglicht gebruik te kunnen 
maken.                          (bron: beleven.org)



Uw website zonder spelfouten?

Het wemelt op het internet van de spelfouten: verkeerde d’tjes en 
t’tjes, rare samentrekkingen, slordige interpunctie, verkeerd gespelde 
woorden, tantebetjes, enzovoorts.
Een website met taalfouten is onwenselijk, schaadt het vertrouwen van 
uw klanten en is zeker geen goede reclame voor uw bedrijf.

Wij lezen met een scherp oog de eerste 20 pagina’s van uw website 
voor € 50,- en halen eventuele spel- en taalfouten er uit. Van elke  pa-
gina met correcties maken we een PDF-bestand en sturen u die toe, 
zodat u gemakkelijk uw webpagina’s kunt verbeteren. U betaalt alleen 
de gecorrigeerde pagina’s. De kosten per geretourneerde pagina zijn € 
6,25 per stuk. (prijzen zijn ex. BTW).

NET GEZET-tekstverzorging corrigeert ook teksten 
voor uw correspondentie, reclamemails, nieuwsbrieven, 
folders, e.d. voor weinig geld op stijl- en spelfouten.
U mailt ons simpelweg uw ongecorrigeerde tekst of 
een link naar uw website. 
Vraag vrijblijvend offerte: info@netgezet.nl

Heel blij zijn de gasten én de vrij-
willigers dat Nederland weer 
helemaal open gaat. Dit biedt het 
bestuur de kans een oproep te 
doen om eens mee te eten!
Welkom voor een warme driegan-
genmaaltijd op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. U mag alle 
dagen komen maar één of twee 
keer in de week is natuurlijk ook 
prima!
Voor € 6,00 kunt u aanschuiven 
voor een soepje, hoofdgerecht, 
toetje en een kopje thee/koffi e ín-
clusief het praatje met de gasten. 
Kom gezellig met een vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw! 
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend.

De andere activiteiten, het sjoe-
len, de maandelijkse bingo, het 
klaverjassen etc. mogen ook weer 
worden opgepakt; als u zin heeft 
om iets actiefs te doen, welkom!
Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website 
www.stichting-het-baken.nl. 
U mag ook gewoon even aanbel-
len op de Avenhornstraat 18hs!

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)

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

Lente

Kom, 
we gaan de bloem-
etjes buiten zetten.

FB.

N���w� v�� 

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

Beste Nieuwendammers,

We kijken terug op een jaar waarin we eigenlijk vrij weinig konden or-
ganiseren door Corona, maar waarin er ondertussen ontzettend veel 
is gebeurd. We hadden een lekker Vrijheidsmaaltijdsoepje, een gezellige 
buurtpicknick, verschillende workshops, hebben nog elke donderdag-
ochtend handwerken bij het Crea-café en er staat een tekenles in de 
planning die maandagavond gegeven gaat worden. 
Ook liggen Koningsdag en Bevrijdingsdag in het verschiet en daarvoor 
zijn we op zoek naar enthousiaste buren die het willen mede-orga-
niseren.
Vindt u het leuk om activiteiten te bedenken voor Koningsdag of heeft 
u leuke ideeën voor de Vrijheids-
maaltijd op het plein? Of ontwerpt 
u liever een leuke poster of fl yer? 
Doe mee als vrijwilliger en mail 
naar info@buufenbuurnieuwen-
dam.nl of bel naar 0618401871.
                                             (ingezonden)

Film in Nieuwendam!

Vanaf dinsdag 1 maart wordt het mogelijk om in het Huis van de Wijk 
op het Waterlandplein te gaan genieten van prachtige speelfi lms!
Een maal in de twee maanden wordt daar dan een spraakmakende fi lm 
gedraaid met als link dat het eerder als boek verschenen is. Deelne-
mers kunnen, als ze willen natuurlijk, eerst het boek lezen en daarna 
gaan genieten van de verfi lming daarvan. Na afl oop van de fi lm is er een 
nagesprek met Rita Bonenberg, buurtbewoonster, die de fi lms ook zal 
inleiden. 
Op dinsdag 1 maart wordt er gestart met de fi lm 
,,De Vliegeraar'' naar het beroemde boek van Khaled 
Hosseini. Het is een verhaal over vriendschap en de 
breuk daarin, over strijd en veerkracht, maar met de 
boodschap dat er altijd weer een manier te vinden 
is om het goed te maken.
De fi lmmiddagen beginnen om 13.30 uur en de 
kosten zijn € 5.00  en met Stadspas groene stip  
€1.00.

Voor diegenen die vast plekjes in hun agenda vrij willen houden zijn 
de volgende dagen en fi lmtitels: 6 april - Loin des Hommes, naar het 
korte verhaal ,,De Gast '' van Albert Camus; 7 juni - Message in a Bot-
tle, naar het boek ,,De Brief'' van Nicolas Sparks; 6 september - Entre 
les murs, naar het boek ,,De Klas'' van Laurent Cantets; 1 november 
- The Reader, naar het boek ,,De Voorlezer'' van Stephen Daldry
Tot ziens bij de fi lms in het Huis van de Wijk!                      (ingezonden)

Vanaf 25 februari 
zijn alle winkels en 
horeca op en rond 
het Purmerplein 

weer gewoon open !
Kom gezellig 

winkelen op het 
leukste plein van 

Amsterdam-Noord.



OPLOSSING PUZZEL NR 202
Het juiste antwoord is: 
bij Juwelier Akkermans,
Purmerweg 92

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 202 is:
Mevr. Buschbach
Kwadijkerstraat 30

Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

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?PPBK203

Deze maand moesten we afscheid nemen van een ongeveer 70-jarige 
kastanjeboom.Deze stond tegenover Het Brillenhuis & Place des Legumes.                                                                           
                                                                                          (foto: GNV)

- - - m 0 p j e - - -

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET

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 

nieuw in ons assortiment

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

CAROCROC 
Sterilised

400 gram 
         € 3,75
2 kilogram 
        €13,95

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: 
“Wie van jullie kan de seizoenen 
van het jaar opnoemen?” 
Jantje steekt zijn vinger op. 
“Zeg het maar Jantje!” 
“Herfst, winter, zomer…”, begint 
Jantje, maar verder blijft het stil. 
“Waar blijft de lente, Jantje?”, 
vraagt juf. 
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Beste klanten,

In verband met werkzaamheden 
aan de Purmerweg zijn wij van 

28-2-2022 tot 22-7-2022 minder 
goed bereikbaar.

In deze periode bezorgen 
wij ook aan huis.

Heeft u een bestelling bel ons 
dan op 020-6360308

Met vriendelijke groet,
Dierenspeciaalzaak Vermeulen

Purmerplein 9


