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Purmerplein

elke verandering
is per deﬁnitie
nog geen verbetering
Het Purmerplein is toe aan een groot onderhoud. De weg moet open
om verschillende leidingen te vervangen. Mooi aangrijppunt om ook het
plein zelf aan te pakken.
In de zomer 2021 heeft de gemeente verkenningsrondes op het plein
gehouden met bewoners en ondernemers??? En heeft naar aanleiding
van die bevindingen plannen gemaakt.
Purmerplein autoluw, parkeren op de kopse kant, fietspad en bredere
trottoirs voor het winkelend publiek. En het belangrijkste punt: ALLE
parkeerplaatsen verdwijnen voor de winkels.
Het probleem is echter dat het plan wat volgens de gemeente het
meeste draagvlak heeft, niet het plan is wat de bewoners en ondernemers een warm hart toe dragen. Gezien de massale steunbetuigingen
die wij ontvangen op de online petitie en handtekeningen in de winkels.
Als ondernemers hebben wij zelf een plan gemaakt rekening houdend
met alle belangen.
Veilig fietsen, snelheidsbeperkende rijbaan, behouden van de monumentale bomen en PARKEERRUIMTE voor de winkels.
Helaas heeft de stadsdeelcommissie daar niet naar gekeken en hun eigen plan/zin doorgedrukt.
Maar volgens de gemeente is het slechts nog een plan en hebben we
nog voldoende ruimte om te participeren.
Wij later het er niet bij zitten. Wij zullen als ondernemers
er echt alles aan doen om van het Purmerplein een mooi,
leefbaar, ondernemend en toegankelijk plein te maken en te
houden.
(Ingezonden)

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
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Dus kom gezellig
langs en laat u
adviseren.

Fa. Lafeber

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

Petit Dinghy

In 1 dag
klaar

-

Het goed
onderhouden
van uw wasmachine,
afwasmachine en
koffiezetapparatuur
kan veel problemen
voorkomen.

for

De mooiste cadeau’s voor
Moederdag vind je bij ons!

Nu extra
feestelijk verpakt

PLACE DU
PISTACHE
S I N C E

2 0 2 1

Een winkel met huisgemaakte kinderkleding.
Er zijn veel kadootjes te vinden, vooral voor
kinderen. Ook heerlijke boeken en keramiek.
Er is koffie, thee en nog veel meer voor jong
en oud. Ook is er tweedhands kleding en
inbreng mogelijk.
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.Open woensdag t/m zaterdag

Koor Schellingwoude
20 jaar

leven
door Rijk van den Hoek.

Ter gelegenheid van ons jubileum
organiseert het Koor Schellingwoude, o.l.v. Ricus Smid, op 29 mei
a.s. een concert in de Schellingwouderkerk.
Het concert begint om 14.00 en
duurt tot 16.00 uur.
Het thema is “Souvenir uit Nederland” en ons repertoire is deze
keer dan ook Nederlandstalig.
We werken samen met het IJburgkoor, dat ook onder leiding van
onze dirigent staat en met een trio
uit muziekgroep Horaki, bestaande uit een accordeonist, violiste en
zangeres.
De entree bedraagt, inclusief een Nieuwendammerhaven, met op de achtergrond de Augustinuskerk.
consumptie in de pauze, €12,50 en Links de scheepswerf ‘Het Fort’ van G. de Vries-Lentsch. (foto: GNV)
voor kinderen t/m 12 jaar €7,50.
Kaarten kunt u reserveren bij:
Tineke 0648040646,
Vera 0652323117 of
Cora 0623206796
spreuk van de maand

Een moeder is een
lichtje dat nooit
dooft
in je hart en in je
hoofd.
N.N.

4 en 5 mei
herdenken en vieren met aandacht voor
Oekraïne
Hoe herdenk en vier je de vrijheid in tijden van oorlog in
Europa? Amsterdam staat nadrukkelijk stil bij de oorlog in
Oekraïne.

Kortgeleden zag ik een TV-programma over de vraag of er ook
leven op andere planeten bestaat.
Een groepje ijverige zoekers proberen aan te tonen dat dit inderdaad het geval is en komen met allerlei ‘bewijzen’. Bijvoorbeeld in de
trant van: ‘hé daar vliegt een ufo,
zie je nou wel”, toen de buurman
zijn pantoffel over de schutting je
tuin in uitschopte toen hij eigenlijk boos op zijn zoons achterwerk
mikte.
Om het wat minder huiselijk
te maken kan die slof ook een
verdwaald projectiel uit Oekraine geweest zijn, maar de ijverige
‘zoeker’ zal er weer een bewijs in
zien dat de maanmannetjes toch
bestaan.
Dat brengt me toch weer op de
vraag van alweer een maand geleden: Vladko, wat wil je nou? Alleen
maar puinhopen om je heen? Wil
je vrienden maken, of wil je ‘groot’
worden? Kap ermee man, en betaal de schade. Wij hebben hier
een Geert die heel mooi en hard
“schande” kan roepen en Markje
vaart daar wel bij. Maar dat is een
ander onderwerp.
Markje wil nu al drie dagen pantservoertuigen gaan leveren. Gisteren dacht ik dat ze dus onderweg zouden zijn, maar als Markje
haast heeft… Vraag maar aan de
toeslagenouders en hun uitgezette
kinderen.Nee, als het nou de dividend-belasting was. Daar heb zelfs
ik nog herinnering aan...denk ik.

Amsterdam kent op 4 en 5 mei een uitgebreid stedelijk programma
van 48 uur, met veel aandacht voor verborgen verhalen en de oorlog
in Oekraïne. Het Amsterdams 4 en 5 mei comité doet een oproep aan
publiek: het kan weer! Ga op pad in je eigen buurt of in de stad, om
te herdenken en te vieren. Bezoek het theater en de concertzaal, ga in
gesprek over verleden en toekomst, luister naar onbekende verhalen,
schuif aan bij een Vrijheidsmaaltijd en dans op een van de vele festival- Ik schrijf dit vandaag en misschien
leest U of jij het volgende week.
podia.
En misschien is die stomme landOp het Vrijheidsfeest NDSM spiegelt de Mirror Soup Kitchen een plek jepikkerij dan over. Dat zou mooi
in de wereld waar op dat moment oorlog is, onvrijheid heerst of zich zijn, dan kan de IND of een VVDer
een ramp voltrokken heeft. Op 5 mei staat Oekraïne centraal en wordt roepen dat alles veilig is voor de
gelijktijdig hetzelfde gerecht genuttigd in Lviv en Amsterdam. De Am- vluchtelingen. Dan kunnen ze teDierenspeciaalzaak sterdam Klezmer Band, die ook een Oekraiens lid heeft, treedt op en rug naar hun in puin liggende huiVERMEULEN de volledige opbrengst gaat naar goede doelen in Oekraïne.
zen, straten, leidingen, fabrieken,
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ziekenhuizen.
Verder
zijn
bij
het
Bevrijdingsdansfestival
de
Oekraiense
dansers
Statel: 020-6360308
www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl nislav Olshanskyi en Alexis Tutunnique te gast, die op dit moment met
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
Stel je voor dat alles zo ging en
prima ballerina Igone de Jongh door het land gaan.
OP = OP !
Ontsnapte Klanken, het nieuwe Bevrijdingsfestival in De Roode zo snel. Misschien hebben we dan
CAROCROC
Bioscoop op het Haarlemmerplein staat in het teken van naar Neder- eindelijk ruimte voor de vluchteSenior Sensitive
lingen die al jaren in tenten en bagland gevluchte artiesten, waaronder uit Oekraïne.
16/10 Lam & Rijst
Boekhandel Jimmink serveert een Oekraiense Vrijheidsmaaltijd in gerpoelen wachten op een plekje
15 kilogram
op het droge.
samenwerking met Stichting Janusz Korczak.
En het Bevrijdingsfestival Plein '40-'45 geeft gehoor aan de oproep
Van € 57,50
van de Oekraiense minister president Zelenski alle pleinen tot VrijVoor € 47,50
heidspleinen te maken.
(Bron: Amsterdamsdagblad)

Nieuws van

Hulp voor Oekraïne vanuit Polen
Vanwege de oorlog die momenteel in Oekraïne plaatsvindt, hebben Fundacja TAB en de Parent Support Group van de Open Future International
School in Krakau (Polen) hun krachten gebundeld om Oekraiense kinderen en moeders te helpen die hun toevlucht zoeken in Polen. Er is een
grote groep toegewijde ouders en vrijwilligers die op elke mogelijke manier hulp biedt. Om dit te kunnen blijven doen, hebben ze uw hulp nodig!

Komt u altijd langs Het Baken en
heeft u géén idee wat er binnen
gebeurt? Kom gerust binnen en
maak kennis met onze gasten en
vrijwilligers! Welkom voor een
warme driegangenmaaltijd 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
om te genieten van een soepje,
hoofdgerecht, toetje en een kopje
thee/koffie ínclusief het praatje
met de gasten. Kom gezellig met
een vriend of vriendin, buurman
of buurvrouw! Wel graag tevoren
aanmelden, zodat er op u wordt
gerekend.

Naast het verzorgen van onderdak is deze groep vrijwilligers
ook steeds meer bezig om busjes
vol met hulpgoederen en vooral
medicijnen naar Oekraiense contactpersonen te brengen. Vaak
wordt verzocht om specifieke
medicijnen zoals de laatste keer
breedspectrum antibioticum (tegen allerlei infecties) en middelen om bloedingen te stelpen. Dit
soort medicijnen zijn in Polen steeds minder verkrijgbaar; ze worden
bewaard voor het eigen leger of gaan al naar Oekraïne. Gelukkig is
een vriendelijke apotheker in Nederland bereid gevonden om de medicijnen bij de groothandel in te kopen (870
euro) en deze zonder winstoogmerk
te leveren. Sterker nog: ook allerlei
andere nuttige zaken uit de apotheek
werden GRATIS meegegeven: 30 liter
Op woensdag 25 mei is er een exontsmettingsmiddel, dozen vol steriele
tra kooksessie met verse pannen- instrumenten, veel verbandmidkoeken, aanvang 14.00 uur, kosten delen enz. Via een contact in
€ 4,00.
Oekraïne is het transport naar
Krakow geregeld.
Er wordt elke maandagmiddag
geklaverjast, één keer per maand Ook de dieren worden niet
gesjoeld en op de laatste zondag vergeten! Na wat rondbellen
van de maand rollen de balletjes en appen stroomden de zakken
voor de bingo met leuke prijzen! en blikken honden- en kattenvoer binnen. En ook dat gaat allemaal
Als u zin heeft om iets actiefs te op transport naar Oekraïne. In het transport gaat ook 165 kilo spedoen, aarzel niet! Ook hier geldt: ciaal hondenvoer mee voor honden die bommen en mijnen kunnen
graag aanmelden!
opsporen.
Vragen? Bel met 020-6372714
voor meer informatie of kijk op
onze website www.stichting-hetbaken.nl. U mag ook gewoon even
aanbellen op de Avenhornstraat
18hs!

---m0pje--Lieve schoonmoeder,
Helaas kan ik, wegens een viswedstrijd, op Moederdag niet van de
partij zijn bij uw gezellige koffietafel, maar koop voor u zelf een
mooie bos bloemen.
Met hartelijke groeten van uw liefhebbende schoonzoon,
Michel.
PS:
Ik had er een briefje van 50 euro
bij willen doen, maar de envelop
was al dichtgeplakt.

Verder wordt veel geld uitgegeven
aan houdbare levensmiddelen en
kleding (o.a. regenjassen en ondergoed) op verzoek vanuit Oekraïne.
Veel voedsel gaat naar voedselbanken, waar het kan worden afgehaald.
Als u dit leest zijn de laatste transporten naar Lwiv en Bucha hopelijk
veilig teruggekeerd.
Het zijn druppels op gloeiende platen, zult u zeggen. Maar elke druppel
is er één. En er zijn heel veel van dit
soort groepen vrijwilligers in Polen
die soortgelijk werk doen. Met zijn
allen is het geen druppel meer, maar
een flinke sloot water. Ze doen hun best, ze doen wat ze kunnen, want
niets doen is geen optie. Het is verschrikkelijk wat er in het buurland
van Polen gebeurt. Zoveel ellende. Onbeschrijflijk.
Met uw donaties en uw hulp kunnen ze nog veel meer doen.
U kunt uw donatie gewoon in Euro’s overmaken op deze Poolse Eurorekening: PL11 1240 4432 1978 0010 8417 7545 t.n.v. Magdalena
Lesiak, Krakau, onder vermelding van ‘Oekraïne’. Of doe mee met de
fundraise-actie. Type daarvoor in op uw browser:
https://gofund.me/8e7f8e7b
Of kijk op: Facebook: #fundacjaTAB

Nu ook Noord shirts
in damesmodel
Met dit mooie weer en moederdag in mei goed nieuws voor de
garderobe.
Alle kleuren en modellen van de
www.amsterdamnoordshirts.nl
weer op voorraad.
Toegevoegd damesmodellen in
zwart, rood en wit. Een fraai en
modieus getailleerd model met
V-hals. En de witte heeft zelf een
fuchsia-roze
bedrukking. Zie
screenprint webshop voor impressie of bezoek de webshop.

De originele Amsterdam Noord
shirts zijn er nu ook ook als damesmodel. Ze zijn modieus getailleerd
met een V-hals en verkrijgbaar in
wit, zwart en rood. Daarnaast is
ook het reguliere unisex model
weer volop op voorraad in grijs en
zwart. En natuurlijk zijn er de kindermaten vanaf 128 in grijs.
De prijs is tijdelijk verlaagd naar €
19,95. En nog steeds gaat er € 5
per shirt naar de Voedselbank in
Noord.
Damesmodellen betreft een limited edition. Een superleuk cadeau
voor moederdag of verjaardag.

Te bestellen via:
www.amsterdamnoordshirt.nl
Nu ook verkrijgbaar in de leuke
winkel Place du Pistache op het
(advertorial)
Purmerplein.

8 mei
is het Moederdag
Op Moederdag eren we onze
moeders en leggen we deze extra
in de watten. Moederdag wordt in
Nederland op de tweede zondag
in mei gevierd. Dit is niet in alle
landen zo. In het England viert men
Moederdag namelijk de zondag
drie weken voor Pasen. In Spanje
viert men het op de eerste zondag van Mei. Het verschilt dus van
land tot land, maar Moederdag is
in de meeste landen in maart, april
of mei.
Het eren van de Moeders werd al
langer gedaan dan dat Moederdag
bestaat. De katholieke Kerk kent
een traditie die wortels heeft in de
verre geschiedenis. Deze traditie
gaat over de verering van Maria, de
moeder van Jezus. In het Verenigd
Koninkrijk is Moederdag zelfs een
christelijke feestdag en wordt het
gevierd in de vastentijd, de zondag
drie weken voor Pasen. Moederdag werd in Amerika pas voor het
eerst in de 19de eeuw gevierd. Een
vrouwelijke rechter kwam in 1870
met een grote publiciteitscampagne voor Moederdag. Dit was nog
niet direct een succes en pas later , toen ook andere vrouwen de
dag begonnen te promoten, werd
Moederdag op sommige plaatsen
langzaamaan populairder. In 1914
werd elke tweede zondag van mei
uitgeroepen tot Moederdag, een
nationale feestdag in Amerika.

Garantie voor Topkwaliteit

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

Verwen moeder eens met een mooi
ontbijt en heerlijke, verse vleeswaren !
woensdag

500 gr.

gehaktdag

3,75

750 gr.

5,00

SLAGERIJ OOSTWAL

wij zijn voortaan op
maandag gesloten

Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team
Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

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

zondag 8 mei

moederdag

Koop gezellig kadootjes
op het Purmerplein

eder
verwen mo
e
eens m t
een paar
slippers !

---cartoon---

Moederdag wordt gevierd door
de moeders deze dag extra te verwennen. Veel moeders krijgen op
Moederdag cadeautjes en een ontbijt op bed. De huistaken worden
voor deze dag overgenomen door
de man of de kinderen. Moederdag
is ook steeds commerciëler geworden en verschillende bedrijven
spelen hier op in.

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51
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(Bron: Feestdagen-Nederland.nl)

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,-

OPLOSSING PUZZEL NR 204
Het juiste antwoord is:
De detailfoto is gemaakt van
het standbeeldje van Naatje, het
haringvrouwtje op het Purmerplein
De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 204 is:
Dori Hoogerdijk, ingezonden via
de website van dit blad
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

VERRAS MOEDER
MET EEN
FIMARANDI KADOBON

telefoonnummer:

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

PPBK205

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

