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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Ook wij gaan er even 
lekker tussenuit.

De winkel is gesloten 
van vrijdag 15 juli 

tot en met maandag 
8 augustus

Maar dan gaan wij 
weer met frisse moed 

er tegen aan.

Arjen Spanninga en Sabine Vermeer nieuwe eigenaren 
delicatessen winkel Lekkerissimo Purmerplein 27

Graag stellen wij ons voor aan de 
buurt met onze nieuwe delicates-
sen winkel Lekkerissimo.
Met veel enthousiasme zijn we drie 
weken geleden gestart met de win-
kel en hebben al kennis gemaakt 
met veel buurtgenoten. We hebben 
gemerkt dat er veel belangstelling 
is voor kaas. Maar ook wijn doet 
het goed. Binnenkort hebben we 
ook olijfolie uit eigen vaten. Ook 
versgebakken brood staat op het 
programma. Onze insteek is om ons te richten op Italiaanse en Neder-
landse producten. Waar mogelijk zullen we de producten zelf inkopen 
in Italie en Nederland en letten op duurzaamheid. Voor koffi eliefheb-
bers hebben we ook een deel van de winkel ingericht en is er zelfge-
maakt gebak van de taartvrouw. 

De winkel zal in november nog verbouwd worden door Ymere en zal 
dan drie maanden gesloten zijn. We zullen dan in februari 2023 de nieu-
we delicatessenwinkel feestelijk kunnen openen. We zijn nog aan het 
onderhandelen of in de verbouwperiode de winkel op een andere plek 
toch open kan blijven. Of we brengen de lekkernijen met een bakfi ets 
door de buurt.

Lekk
erissimo

= vers gebakken brood = olijfolie 
 = kaas = wijn = zelfgemaakt gebak 

* Nederlandse en Italiaanse 
specialiteiten en lekkernijen *

-> Loop gezellig binnen bij 
Sabine en Arjen 

op het Purmerplein 27 <-

Lekkerissimo
een aanwinst op het Purmerplein

Het is zomer, dus tijd voor 
een mooi nieuw horloge!

Wij hebben stijlvolle 
horloges van Seiko, Zinzi 
en Danish Design in huis.

Kom gerust even kijken! €270,-

Juwelier Akkermans



Waag Futurelab en Museum Amsterdam 
Noord openen tentoonstelling 

‘Makers van Noord’

De tentoonstelling Makers van Noord in Museum Amsterdam Noord 
zet vakmanschap in de schijnwerpers. De tentoonstelling is geopend op 
18 juni en brengt 10 verschillende makers uit Noord in beeld met hun 
verhalen over hergebruik, duurzaamheid en traditioneel vakmanschap.

Heb jij weleens nagedacht over hoe de stad eruit zou zien zonder 
schoenmakers, houtbewerkers en automonteurs?
Van grote industrieën tot kleine werkplaatsen, makerschap is altijd een 
belangrijk onderdeel geweest van 
Amsterdam Noord. Verspreid 
door het stadsdeel vind je indi-
viduele makers en collectieven, 
ambachtslieden en creatieve 
ondernemers. Hun toekomst in 
de stad staat, mede door gen-
trificatie (komst van bewoners 
met hoge inkomens), onder druk. 
Betaalbaar onderkomen wordt 
schaars en makers worden de 
stad uit gedreven.Tegelijkertijd 
wordt de stad steeds meer afhan-
kelijk van deze makers voor uit-
dagingen zoals de energietransitie 
en de enorme vraag naar huis-
vesting.

Het goede nieuws is dat er in Amsterdam, en specifiek Noord, nog 
steeds veel makers zijn gevestigd.
Wie zijn deze makers van Noord, wat maken ze, en hoe draagt dit bij 
aan de stad, de buurt, en ons leven?
De tentoonstelling Makers van Noord nodigt bezoekers uit om mee 
te praten en denken over hedendaags en historisch makerschap in het 
stadsdeel. Bezoekers kunnen eigen ervaringen in het gebied - van nu en 
vroeger - achterlaten en hun persoonlijke verhalen delen over vakman-
schap en de mensen die hen inspireren.

De tentoonstelling Makers van Noord is van 18 juni t/m 27 augustus te 
zien in Museum Amsterdam Noord. In de maanden juli en augustus vin-
den publieksevenementen plaats. Voor meer informatie kijk op: www.
waag.org/makers

Openingstijden & locatie: Donderdag t/m zondag, van 13:00 tot 17:00 
uur. Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 28 A, 1022 AD, Am-
sterdam. 
De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met ver-
schillende partners: Waag Futurelab, Museum Amsterdam Noord, Cen-
trinno EU Project, Pakhuis de Zwijger, Hout- en Meubileringscollege
                                                                                                              (Ingezonden)

vakantie & markt
 door Rijk van den Hoek.

Het is weer zomer, de vakantie-
tijd breekt aan. Na twee jaar co-
rona krijgen de meesten van ons 
enorm de neiging op pad te gaan. 
Schiphol kan de druk niet meer 
aan en stuurt vliegtuigmaatschap-
pijen naar ander luchthavens om 
daarvandaan te vertrekken. Waar-
heen die vliegtuigen daarna terug 
moeten vliegen, staat nog in de 
sterren geschreven. Ik zou geen 
vlucht meer durven boeken. Wie 
weet waarheen ik teruggevlogen 
word. Ik blijf maar in eigen land, de 
duinen bij Castricum zijn erg mooi.
Bovendien hoef ik geen vakantie, 
want ik ben al even gepensio-
neerd en dan is alles vakantie. En 
de inflatie jaag ons de spaarpot uit.

Ik denk dat ik ook best weer een 
baan zou kunnen  zoeken, er zijn 
vacatures genoeg en leeftijdsdiscri-
minatie mag niet. Mijn naam leent 
zich ook niet voor werk-afwijzing 
in Nederland. Ik draag een bril, heb 
in elk oor een gehoorapparaat, 
heb een kunstheup, Dus een zit-
tend baantje moet kunnen op een 
plek waar ik alles kan zien en ho-
ren. Als men liever jonger, sappiger, 
sterker, vlugger krachten zoekt, 
kunnen mogelijke werkgevers ook 
in AZC Ter Apel terecht. Daar zijn 
genoeg werkwilligen in voorraad. 

Maar dat willen onze slimme re-
geerders niet. Ze praten liever 
over arbeidsmigratie van buiten 
Europa, dan dat ze vluchtelingen uit 
rampgebieden de werkvloer toela-
ten. Zelfs als mensen na een schan-
delijk lang durende toelatingspro-
cedure tot ons stinkend-rijke 
landje kunnen worden toegelaten, 
moeten ze toch in het enige asiel-
zoekerscentrum blijven kamperen 
omdat er niet genoeg huizen zijn. 

Er wordt echter helaas nooit ge-
sproken over de ongebruikte 
woonruimten in onze riante vil-
lawijken, doordat de eigenaren 
in hun evenzo riante tweede of 
derde huis in Zuid-Europa of el-
ders vertoeven. We praten ook 
niet over de honderden bruik-
bare woonruimten die zijn opge-
kocht door rijke en koninklijke 
nietsnutten en andere afromers 
om ze voor exorbitante huren op 
de woning-“markt” te plaatsen. 

Het Gebouw

Het Gebouw aan de Middeliestraat 
is sinds 2020 gesloten vanwege 
ernstig verval. 

De Stichting, al 50 jaar vaste ge-
bruiker, wil het pand zelf duurzaam 
renoveren of herbouwen, zodat 
het daarna multifunctioneel inzet-
baar is voor een diverse culturele 
& creatieve programmering voor/
met heel Nieuwendam. Hiervoor  
werken ze samen met kunstenaars 
en organisaties uit Noord. Na-
tuurlijk kunnen buurtgenoten ook, 
net als voorheen, zelf iets orga-
niseren. 

Er wordt al jarenlang gesproken 
met Stadsdeel Noord over hoe dit 
te realiseren, maar er zijn flink wat 
hobbels op de weg. Omdat er een 
flinke investering nodig is om Het 
Gebouw klaar voor de toekomst 
te maken, is een goed contract 
voor het gebruik van de grond 
noodzakelijk. 

Dit is een behoorlijk project en 
meer hulp is welkom! (ambassa-
deurs, buurtkenners, fondsenwer-
ving, pr/marketing) Wellicht heb 
jij tijd of ken je mensen? Hopelijk 
snel meer & goed nieuws!

www.hetgebouwnieuwendam.nl
hetgebouwnieuwendam@gmail.
com



Komt u ook een keer binnenstap-
pen in Het Baken? 
Op de maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag koken onze vrijwil-
ligers een warme maaltijd! Voor 
€ 6,00 kunt u aanschuiven voor 
een soepje, hoofdgerecht, toetje 
en een kopje thee/koffi e. Kom een 
keer met uw vriend of vriendin, 
buurman of buurvrouw, welkom!
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!
Het weekmenu hangt op het raam, 
zichtbaar voor passanten. Mis-
schien voor u reden een keer “aan 
te kloppen”!?

Geen interesse in een maaltijd? 
Dan zijn er ook nog andere leuke 
dingen in Het Baken te doen. Er 
wordt geklaverjast op de maan-
dagmiddag, één keer per maand 
gesjoeld op de woensdagmid-
dag en elke laatste zondag van de 
maand start om 13.00 uur de bin-
go, kom ook en ga met een prijsje 
naar huis! Ook hier geldt: graag 
aanmelden!

Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website www.stichting-het-
baken.nl. U mag ook gewoon even 
aanbellen op de Avenhornstraat 
18hs!

N���w� v�� 

- - - m 0 p j e - - -

Prijsverhoging 
advertenties
Purmerplein-
buurtkrant.

Ook de Purmerpleinbuurtkrant 
ontkomt er niet aan. De druk-
kosten zijn enorm gestegen. De 
advertentieprijzen zijn sinds juni 
2017 (!) niet verhoogd, terwijl het 
drukken van de PPBK in vergelij-
king met 2017 wel 42,5% duurder 
is geworden. Vergeleken met een 
jaar geleden was dat bijna 20% 
(18,9% om precies te zijn). We 
moeten de advertentieprijzen dus 
wel aanpassen, hoe spijtig ook. 
Alle prijzen worden met ingang 
van 1 juli verhoogd. Een half blokje 
kost dan 30 euro, een heel blokje 
42, twee blokjes 72 en vier blokjes 
132 euro (ex BTW). De bijdra-
gen verspreiding, geregeld door 
de winkeliersvereniging, blijven 
vooralsnog ongewijzigd.

Anja Akkermans 

Anja Akkermans is goudsmid, sieradenmaker en deelt een winkel - Ju-
welier Akkermans - met haar zus Annemieke. Juwelier Akkermans werd 
in 1968 geopend door hun vader Jaap en in 1999 kochten de zussen 
de winkel op de Purmerweg van hem over. Wat de zaak uniek maakt, 
is dat zich binnen een klein werkstation bevindt waar Anja haar eigen 
sieraden maakt.

De zussen komen uit een familie van makers: hun vader was horloge-
maker en hun moeder naaister. Hoewel het vroeger niet gebruikelijk 
dat “meisjes naar school gingen om een ambacht te leren”, besloot Anja 
sieradenmaker te worden. Dankzij haar creatieve training en Anne-
mieke’s administratieve talent runnen ze de winkel, tot grote trots van 
hun vader, met veel succes.

Omdat ze er werd geboren en 
opgroeide voelt Anja een sterke 
binding met de buurt rondom 
Juwelier Akkermans. Gedurende 
haar leven heeft Anja Amsterdam 
Noord zien veranderen, vooral op 
het gebied van de woningmarkt. 
“Vroeger bestond de buurt uit 
huurwoningen en die werden be-
woond door arbeiders.” In de loop 
van de tijd werden deze huizen ge-
kocht door mensen van buitenaf, 
met een hoger inkomen. Ook zijn 

veel kleine winkels verdwenen, mede door de komst van een nieuw 
winkelcentrum. 

Ondanks de veranderingen komen Anja’s klanten nog steeds vooral 
uit de buurt. Ze zijn dankbaar dat er een lokale juwelier is. (Ze merkt 
dat klanten meer duurzame keuzes maken en zich bewust zijn van 
de impact van hun aankopen op het klimaat. Om die reden gebruikt 
ze voornamelijk goud afkomstig van bestaande sieraden, zoals oude 
trouwringen.)

“Veel van onze klanten uit de buurt kopen liever niet alles online. 
Ze zeggen: we zijn zo blij dat jullie er zijn, we kopen het liefste in 
een echte winkel.”

De zussen zijn van plan over een aantal jaar met pensioen te gaan. Als 
het zover is, hopen ze de winkel aan een andere maker te verkopen. 
Het idee van een ruimte met meerdere makers die samenwerken en 
elkaar inspireren binnen dezelfde winkel, spreekt hen ook aan. Volgens 
Anja zou dit model goed passen in de buurt. “Waar moeten klanten 
anders heen als wij er niet meer zijn?”                                (Ingezonden)

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

Ik ben op weg naar mijn vakan-
tiebestemming en rijd door Duits-
land en wat denk je… fi le… en 
wat voor een. Het volgende tank-
station was pas over 30 km en ik 
moest al als een malle, dus ik de 
auto uit en huppekee in de berm. 
Binnen twee tellen stopt de Polizei 
en brult naar beneden:” Hallo, ha-
ben sie Irhe Papieren dabei,” en 
ik antwoord:”Nee, maar met een 
plukje gras red ik me ook wel!”

Stuur uw nieuwsfoto, buurtnieuws, oproep, vraag 
of aanbod naar info@netgezet.nl 

Wij plaatsen het graag in de Purmerpleinbuurtkrant.

Steun de helpers van 
Oekraïne

Na zo’n viereneenhalve maand (al-
weer) zijn we er bijna aan gewend: 
er is oorlog in Europa. Onze vrij-
heid wordt bedreigd, de vijand 
staat aan de oostpoort om ‘zijn’ 
territorium, zoals het was ten 
tijde van het ‘IJzeren Gordijn’, te 
heroveren. En dat alles op een 
barbaarse, middeleeuwse manier: 
steden platgooien, mensen uit-
hongeren, genocide plegen, liegen 
en bedriegen. Het laatste nieuws 
dat de vrijwilligers in Krakau (Po-
len) hoorden was dat de Russen 
nu de grond aan het vergiftigen 
zijn, zodat de mensen geen gewas-
sen meer kunnen verbouwen om 
te overleven. Hoe bedenk je het.
Steun de vrijwilligers in Krakau: 
type in uw browser: 
https://gofund.me/8e7f8e7b
en doneer. Elke cent wordt be-
steed aan directe hulp.

De winkeliers van het Purmerplein 
wensen u een fi jne en zonnige



OPLOSSING PUZZEL NR 206
Het juiste antwoord is: 
Bij De Allrounder, alles voor de 
fi ets, op het Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 206 is:
Jaap Barendregt, ingestuurd via 
de website van dit blad.

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

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

VANAF 29 JULI 
TOT 23 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ ALLEEN 

GEOPEND OP 
DINSDAG, DONDERDAG 

EN VRIJDAG.
DAARNA ZIJN WE 

WEER VOLLEDIG OPEN. 

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 juli 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?PPBK207

spreuk van de maand

Wat elke zomer is 
gebleken, dat het 

warm was, met de 
winter vergeleken.

N.N.

Schermerstraat vanaf de Watergangse weg met de Purmerschool aan het 
eind.                                                                               (Bron: hcan)

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 42,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 30,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 en voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Voor 500 Piggypunten:
1 BBQ pakket (7,50) + 1 pakket GRATIS 

Het is weer BBQ weer !

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

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

Buurtnieuws

Is u iets opgevallen in de buurt? 
Heeft u een leuke foto? Wilt u iets 
kopen of verkopen? Zoekt u een 
oppas voor uw kind? 
De Purmerpleinbuurtkant heet 
niet voor niets ‘buurt’-krant! 
U kunt altijd uw foto, verhaal-
tje, opmerking of gratis oproep 
mailen naar info@netgezet.nl of 
via de website van dit blad:
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

Bezorgers gevraagd

De Purmerpleinbuurtkant wordt maandelijks huis-aan-huis bezorgd 
en zoekt bezorgers voor de omgeving van

Monnikendammerweg, Holysloot en Schellingwoude
Hoge beloning !

Interesse? 
Loop even binnen bij fa. Lafeber (Carolina Lafeber) 

op het Purmerplein 13.

WIJ ZIJN 
DE HELE ZOMER 
GEWOON OPEN !

WIJ ZIJN 

DE HELE ZOMER 

GEWOON OPEN !


