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PURMERPLEIN
buurt krant

 

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

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

za van 8.00 - 13.00 u

TOT 23 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ ALLEEN 

GEOPEND OP 
DINSDAG, DONDERDAG 

EN VRIJDAG.
DAARNA ZIJN WE 

WEER VOLLEDIG OPEN. 

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

Zomer op het plein
woensdag 17 augustus

Het is voor velen nu zomervakantie en sommige buren blijven thuis, 
anderen gaan op pad. Voor de thuisblijvers en teruggekeerden hebben 
we op 17 augustus weer iets leuks op het programma! Om 14:00 staat 
er namelijk een jazz concert van het Grachtenfestival op het plein: 
Alice Leggett & Julian Wittich. 
Bewoners van Buuf & Buur organiseren er een leuk programma om-
heen vanaf 11:00.
Schminken, verkleden, muziekinstrumenten maken, ijsjes eten, bbq’n 
en meer. En vanaf 13:00 zal er een kinder-Mardi Gras zijn waarbij alle 
kinderen die mee hebben gedaan in de ochtend een vrolijke en kleur-
rijke optocht lopen. Doe mee, schuif aan!

Vind je het leuk om mee te helpen op die dag? Meld je dan aan via 
info@buufenbuurnieuwendam.nl

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Na een fi jne vakantie 
zien wij u graag weer 
in onze winkel vanaf 
dinsdag 9 augustus 



bloot
 door Rijk van den Hoek.

Het is zomer, volop zon, af en toe 
een buitje, vakantietijd, kinderen 
vrij, lekker naar buiten, tuin, park, 
zwembad, strand. Met die warmte 
heeft niemand veel kleren aan.
Sommigen trekken helemaal niets 
aan. Ze kamperen op een naturis-
tenterrein en gaan naar een naakt-
strand. De laatste jaren gebeurde 
dat steeds meer.

Er zijn echter ook mensen die in 
tegenstelling daarmee steeds meer 
lichaamsdelen bedekken. Nou kan 
ik me dat indenken, want de zon 
wordt steeds feller waardoor de 
kans op huidkanker ook groter 
wordt. We moeten dus voorzich-
tiger zijn met de zon op onze huid.
Maar het vreemde is, dat zich 
steeds meer preutsheid voordoet. 
Bij voorbeeld, waarom gaan steeds 
meer jonge mannen niet meer on-
der de douche na het sporten, of 
zelfs wel onder de douche, maar 
dan met een onderbroek aan. 
Waarom liggen vrouwen niet meer
topless op het strand? Wat hebben 
ze eigenlijk te verbergen?? Scha-
men we ons weer voor ons blote 
lichaam, zoals ongeveer een eeuw, 
of langer, geleden?
En waarom is er dan niemand ein-
delijk eens begonnen met uit te 
vinden dat onze babies geboren 
worden met een keurige luier en 
een kruippakje aan en met een 
muts op. Of beter nog, met een 
stevig helmpje op? Want die fon-
tanel is wel een gevoelige plek! Er
wordt van alles uitgevonden te-
genwoordig, dus waarom dat niet? 
Geboren worden met ’de helm op’ 
heeft toch zijn voordelen…
Nee, ik begrijp er niks van. We 
worden schattig naakt geboren, 
maar bliksemsgauw aangekleed. 
Waarom groeien er geen veren op 
ons zoals op een kip of een eend. 
Bij hen kan ik het me voorstellen. 
Als kale kuiken zijn ze maar lelijke 
scharminkels. Met een pakje veren 
aan zien ze er stukken beter en ge-
zelliger uit. Bij ons mensen is het 
andersom.
Zonder al die verpakking zien we 
er toch stukken aantrekkelijker 
uit??

 
 
 

Samen Aangenaam Ouder Worden 
 
 
 
 
 

Laten we verkeersregels in acht nemen, 
óók op het Purmerplein. 

(inspiratiebron: Speedy, mijn rolstoel) 
 

Ingezonden door: Liesbeth Brouwers, onbezoldigd zzp-er in het kader van SAOW 
(Samen Aangenaam Ouder Worden), maar dan betaalbaar.

Nieuwe reeks 
tekenlessen

Begin dit jaar startte een groep bu-
ren met het volgen van tekenlessen 
bij Genevieve Creigh. De ruimte 
van Buuf & Buur achterin het 
winkeltje op nummer 20 was een 
beetje klein en bovendien moet de 
bewonersstichting per 1 augustus 
uit dat winkelpand. We gaan daar-
om met een nieuwe reeks teken-
lessen door in de Kosterij naast 
de Nieuwendammerkerk. Geen 
verkeerde plek voor kunstzinnige 
inspiratie. En dus veel meer plek 
voor meer creatievelingen! 

Heb je altijd al willen leren 
tekenen? Of vind je het gewoon 
een heerlijk ontspannen bezigheid 
en lijkt het je leuk dit in je eigen 
buurtje te doen? Meld je dan aan 
via info@buufenbuurnieuwendam.
nl of 06-18401871.

De lessen zullen op vrijdag zijn van 
19:30 tot 21:00. Eigen bijdragen is 
tussen de €3 en €5 per les

Komkommertijd

Nu het weer zomer is hoor je het mensen vaak zeggen: ‘Het is weer 
komkommertijd.’ Iedereen kent dit woord om uit te drukken dat er 
maar weinig opzienbarende dingen gebeuren in de zomerperiode, maar 
waarom wordt deze tijd eigenlijk zo genoemd en waar komt de term 
‘komkommertijd’ vandaan?

De herkomst van de term ‘komkommertijd’ is niet helemaal duidelijk, 
hoewel het wel duidelijk is dat in de ‘komkommertijd’ inderdaad de 
oogst van komkommers plaatsvindt. Dit verklaart natuurlijk nog niet 
waarom er uitgerekend voor komkommers is gekozen, want er zijn 
veel meer groenten die in de zomer geoogst worden.

Waarschijnlijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen uit het En-
gels, waarin de term ‘cucumber time’ ontstond rond het jaar 1700. Het 
woord werd toen door kleermakers gebruikt om de periode aan te 
duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze kleerma-
kers vooral voor werkten, verruilde de stad in de zomer voor het plat-
teland. Zo ontstond de grap dat de kleermakers zo weinig verdienden 
dat ze in de zomer slechts komkommers konden eten, omdat vlees te 
duur voor ze was. Overigens is het woord ‘cucumber time’ geheel uit 
de Engelse taal verdwenen.

En dat er niets te doen is klopt niet: er woedt nog steeds een on-
menselijke oorlog in het oosten van Europa, al verdwijnt deze steeds 
meer uit het nieuws. Als je aan een oorlog gewend raakt, is er weinig 
nieuws meer te melden. Dan is een hete, zomerse dag plotseling voor-
pagina nieuws. Het zou niet zo mogen zijn.               (Bron: Isgeschiedenis.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

WIJ ZIJN 
DE HELE ZOMER 
GEWOON OPEN !

WIJ ZIJN 

DE HELE ZOMER 

GEWOON OPEN !

De duizendste bestuurder die op 
de nieuwe autoweg rijdt, krijgt van 
de politie duizend Euro en een 
boeket bloemen.
Dan vragen de agenten: "Wat gaat 
u met het geld doen?"
"Om te beginnen: mijn rijbewijs 
halen."
De vrouw van de bestuurder zegt: 
"Let maar niet op hem, hij kletst 
maar wat als hij te veel gedronken 
heeft, zoals nu."
En dan komt de oude dove groot-
vader achterin nog even op de 
proppen.
"Zie je wel," zegt deze, "heb ik 
niet gezegd: met een gestolen auto 
kom je niet ver."

- - - m o p j e - - -



Volksopera op het Purmerplein

Wat een geweldige, onvergetelijke dagen hebben we op het plein gehad tijdens de Volksopera. Niet eerder 
stond er zo’n grote tribune op het plein vol enthousiaste bewoners en in geen jaren vormde het Purmer-
plein zo’n verbonden hart van de buurt. 
Wist u dat Buuf & Buur dit evenement co-produceerde met Stichting Volksopera?

Frederike Muller, coördinator van 
Buuf & Buur vertelt: “Ik ontmoet-
te René van ’t Erve, Paul Vonk en 
Rob Goudsmit, het kernteam van 
de Volksopera, vorig jaar toen ik 
vanuit Buuf & Buur een kinder-
workshop organiseerde op het 
plein. Het was al jaren een droom 
van mij dat de Volksopera een keer 
in onze buurt zou neerstrijken. De 
Volksopera heeft namelijk in an-
dere buurten exact dat gedaan wat 
Buuf & Buur beoogt: 

Bewoners verbinden door samen activiteiten te organiseren én be-
zoeken. Al vrij snel vroeg het kernteam van de opera of ik het dit jaar 
wilde co-produceren en daar hoefde ik uiteraard niet lang over na te 
denken. Wat was het een onwijs gaaf project om te doen en wat heb 
ik veel geleerd! We hebben buurtbewoners gevraagd mee te doen in 
de scootmobielendans, winkeliers gevraagd voor hapjes en drankjes 
te zorgen en het plein te versieren, bewoners om erop uit te gaan 
om decor en rekwisieten te verzamelen (jaja, zelfs langs de grofvuil 
plekken). Het was echt een project waar we allemaal samen iets aan 
bijdroegen, dat is heel bijzonder. 

Na zoveel maanden voorbereiden was het nog even spannend toen 
de generale op het plein de dag voor de premiere niet door kon 
gaan door storm op komst. Met onweer, regen en windvlagen laat je 
niemand op een metalen podium staan. We moesten binnen een paar 
uur beslissen wat we gingen doen om een succesvolle premiere te 
kunnen spelen. Want de artiesten 

(wel 100 buurtbewoners!) hadden nog geen enkele keer op het plein 
gerepe-teerd, techniek had nog niet geoefend en de decorploeg wist 
niet eens welk decorstuk ze waar op moesten rijden. Ik belde al mijn 
contacten in Noord die me wellicht aan een grote binnenruimte kon 
helpen en zo kwam ik uit bij Hoop Voor Noord waar we een soort 
van doorloop konden doen terwijl we die avond gespannen naar de 
grijze wolken keken of het de juiste beslissing wel was geweest. 

En vrijdag op de Pre-
miere, stond er een 
geweldige voorstelling 
en deed iedereen wat ‘ie 
moest doen alsof het al 
zo vaak gedaan was. Dat 
was een onvergetelijke 
ervaring. De saamhorig-
heid die voelbaar was op zowel het podium als de tribune 
was even onvergetelijk. Dit was het prachtige resultaat van 
dat samen de schouders eronder zetten! En nu? Nu hoop 
ik dat we dit gevoel zo lang mogelijk vasthouden en dat er 

steeds meer verbindende activiteiten gaan komen op het  
               plein, voor en door bewoners en winkeliers. Daar ga ik me in 
                                                               ieder geval voor inzetten.”                                     (foto’s GNV)

Na de Corona-periode waren 
onze vaste gasten én de vrijwil-
ligers heel blij om op 29 juni een 
dagje mee te gaan naar Noord-
wijk. Er waren een paar ritten 
met de Strandrups geboekt, een 
“loopbus” met speciale zandwiel-
en die over het strand rijdt. Het 
weer zat mee, er is pootje gebaad, 
op het terrasje is heerlijk koffi e 
gedronken, een hapje gegeten, 
gelachen én bijgekletst!

Dat Het Baken een huiskamer 
voor de dagelijkse maaltijd is, ver-
geten we natuurlijk niet!
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”!?
In het Baken organiseren de vrij-
willigers ook nog andere leuke 
dingen, er wordt geklaverjast op 
de maandagmiddag, één keer per 
maand gesjoeld op de woens-
dagmiddag en elke laatste zondag 
van de maand start om 13.00 uur 
de bingo, 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�� 

Stuur uw nieuwsfoto, 
buurtnieuws, oproep, vraag 

of aanbod naar info@netgezet.nl 
Wij plaatsen het graag in de 

Purmerpleinbuurtkrant.

Er waren vier voorstellingen en alle vier stijf uitverkocht. 
Een daverend succes!

Er konden 1200 bezoekers op de 
tribune.

De meeste bezoekers kwamen op de fi ets.

De kaartcontrole.



OPLOSSING PUZZEL NR 207
Het juiste antwoord is: 
Bij Place du Pistache, op het 
Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 207 is:
Jaap Barendregt, ingestuurd via 
de website van dit blad.

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

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 aug 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?PPBK208

spreuk van de maand

“Wie samen kan 

reizen, kan ook 

samen leven.”
Simon Carmiggelt

Het Purmerplein tijdens de bevrijdingsfeesten 1945.  Foto: Piet Ameraal 
Bron: Pinterest                   

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

Buurtnieuws

Is u iets opgevallen in de 
buurt? 
Heeft u een leuke foto? 
Wilt u iets kopen of verko-
pen? 
Zoekt u een oppas voor uw 
kind?
Weggelopen kat terug-
gevonden??

De Purmerpleinbuurtkant 
heet niet voor niets ‘buurt’-
krant! 

U kunt altijd uw foto, ver-
haaltje, 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

Edelstenen armbandjes 
van Rebel & Rose in mooie 
zomerse kleuren.

Vanaf €35,-

Gistermiddag 8 juli viel jullie 
buurtkrantje in de bus.
Op pagina 2 een zeer interessant 
stukje over een volksopera. Daar 
willen we naar toe!
Maar helaas, dat evenement was 
op 1 t/m 3 juli. Merci voor de tip!
Verder een prachtige foto uit de 
oude doos. Wanneer was dat? He-
laas, geen jaartal.
Groet, Rob

- - - l e z e r s  s c h r i j v e n - - -

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


