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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 
De Purmerpleinbuurtkrant zoekt 

voor de maandelijkse huis-aan-huis verspreiding

Hoge beloning !

Interesse ?
Bel met Caroline Lafeber (020-6368273) of 
kom even langs in de winkel: Purmerplein 13
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Winkelcentrum Purmerplein

Voor de maandelijkse bezorging 
van de Purmerpleinbuurtkrant 

worden bezorgers gevraagd voor 
de omgeving 

Nieuwendammerdijk

Zoals vrijwel alle feestdagen heeft ook dierendag een religieuze oor-
sprong. Dierendag is gebaseerd op de feestdag van Sint Franciscus van 
Assisi, die zich – zo gaat het verhaal – bijzonder bekommerde om 
de zwakkeren in de maatschappij, maar ook om dieren. Sint Francis-
cus van Assisi leefde van 1266 tot en met 1337 en hield naar verluidt 
preken voor dieren.

Om onze dieren extra in het zonnetje te zetten en stil te staan bij wat 
zij voor ons betekenen, vieren wij jaarlijks dierendag. Het is ook een 
moment om stil te staan bij het lot van dieren die het minder goed 
hebben dan onze huisdieren.

Baasjes van dieren willen hun 
huisdier op dierendag vaak 
even extra verwennen. Dat 
doen zij op dezelfde manier 
waarop mensen zichzelf ver-
wennen: met lekker eten.
4 Oktober is de dag bij uit-
stek om je huisdier te trak-
teren op een lekkernij die je 
op een normale dag niet geeft. Een lekker vers stuk vlees of gekookte 
vis, bijvoorbeeld. Natuurlijk is dierendag ook voor veel baasjes de dag 
om even extra aandacht te besteden aan hun huisdier. Een extra lang 
stuk wandelen met de hond, of extra veel knuffelen met de kat.

In maatschappelijk opzicht wordt er op 4 oktober ook vaak extra 
stilgestaan bij de huisdieren van Nederland. Zo wordt er op (basis)
scholen vaak extra aandacht besteed aan het thema huisdieren.

Dierendag wordt vrijwel over de hele wereld gevierd. De eerste die-
rendag vond plaats op 4 oktober 1929.  In Nederland vond de eerste 
dierendag een jaar later plaats, op 4 oktober 1930. Destijds werd er in 
de media uitgebreid stilgestaan bij de verhouding tussen mens en dier 
en het lot van dieren in ons land.

Dierendag is in de eerste plaats dus een dag waarop de liefde voor die-
ren wordt gevierd. Deze dag wordt echter ook steeds vaker aangegre-
pen door dierenactivisten en goede doelen om mensen bewust te 
maken van het lot van veel dieren die het in ons land, en daarbuiten, 
niet goed hebben. 4 Oktober is een belangrijke dag voor organisaties 
om geld op te halen voor dierenwelzijn en donateurs te werven.

dierendag
4 oktober

06 21 623 446

de hele maand oktober

Haring 
vers gesneden/per stuk 2.95 
4 haringen                 10.00 

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 <-



sprookjespolitiek
 door Rijk van den Hoek.

Héééél (niet zo) lang geleden, in 
een ver vochtig veen-moerassig 
landje woonde eens een jonge-
tje met een groot hoofd, smalle 
schouders en een brilletje op. Hij 
keek pienter uit die ogen om zich 
heen. Je kon zien dat ie voortdu-
rend oplette of hij wel aardig ge-
vonden werd en waar zijn kansen 
lagen. Hij babbelde lustig van zich 
af en zei wat ie dacht dat de men-
sen prettig vonden. En “de men-
sen” dat waren mensen zoals hij, 
in keurige mooie huizen en centjes 
op de bank waarmee meer centjes 
tevoorschijn kwamen. Hij ging naar
school en volgde daar menig les, 
vooral over vroeger, want daar valt 
niks te veranderen.
Hij was nou eenmaal een vlotte 
babbelaar, dus al gauw maakte hij 
van dat gebabbel zijn hobby, of 
broodwinning. Hij werd lid van 
een club waar hij in korte tijd wist 
wat daar de meest geliefde rede-
neringen waren. Uit de geschiede-
nis leerde hij dat de mannen die, 
op hun rooftochten, andere man-
nen voor zich lieten werken voor 
weinig geld, al gauw de graad van 
’nationale held’ bereikten. Tege-
lijk leerde de geschiedenis, dat de 
werkende mannen gemakkelijk te 
manipuleren waren omdat er wei-
nig werk was. Ze vochten elkaar 
de tent uit om de slechtst betaalde 
baantjes.
Bovendien leerde de geschiedenis 
dat, als je die werkende mannen 
dom hield, en allerlei sprookjes 
vertelde, van alles geloofden en 
deden wat jij wilt. Die sprookjes 
waren niet bedoeld voor de ’net-
te’ mensen, want daaronder vond 
je toch te veel exemplaren die naar
school waren geweest. Maar een 
goede vriend uit de club waar hij 
zo leuk babbelde, begon zijn eigen 
club, speciaal voor de onopgeleide 
werkers. Die riep geregeld “schan-
de” en “u moet zich schamen”.
En dat werkte verrassend stimu-
lerend op de verwarring in de 
Maatschappij. De schijnbare tegen-
stelling tussen die twee vrienden 
verstoorde de tot dan groeiende 
samenhang in de maatschappij 
grondig. Er ontstonden nog meer 
sprookjespartijen die om allerlei 
redenen meenden dat ze munt 
konden slaan uit de verwarring, al 
was het maar om als sprookjes-
babbelaar een dik salaris te kunnen 
innen uit de gemeenschapskas.
[WORDT VERVOLGD]

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?
Weggelopen kat teruggevonden??

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

30 oktober 
Wintertijd

De wintertijd gaat in op 30 okto-
ber. De klok wordt dan een uur 
achteruit gezet, waardoor het ‘s 
avonds eerder donker wordt. Om 
03.00 uur gaat de klok een uur 
terug, naar 02.00 uur. 

De Leesclub

De prachtige zomer is voorbij, 
maar een mooie herfst staat ons 
te wachten!
Op dinsdag 27 september om 
13.00 uur, start in Het huis van 
de Wijk op het Waterlandplein 
namelijk ,,De Leesclub.''
Één keer per maand komen wij bij 
elkaar om samen een boek te be-
spreken wat wij die maand hebben 
gelezen.
De keuze van de te lezen boeken 
is heel gevarieerd, dus voor ieder-
een is er wel iets bij wat hem of 
haar aanspreekt.
Doe gezellig mee en schrijf u in!
De kosten zijn € 10.00 voor vijf 
middagen, en bij inschrijving ont-
vangt u een leuke Goody bag. In-
schrijven kan dagelijks bij Het huis 
van de Wijk.

Tevens is er op dinsdag 4 oktober  
om 13.30 uur de fi lm ,,Die Wand'' 
te zien in de fi lmzaal van OBA aan 
het Waterlandplein.
Een prachtige verfi lming van het 
boek ,,De Wand'' van Marlen 
Haushofer.
Aanvang 13.30 uur. 
Entree € 5.00  Stadspas groene 
stip € 2.00
Tot ziens in Het huis van de Wijk !

spreuk van de maand

Voer geen 
oorlog, 

voer de eendjes.
N.N.

Purmerweg 59. Hoek met de Nieuwendammerstraat.        (Maart 1947)

lagen. Hij babbelde lustig van zich 
af en zei wat ie dacht dat de men-
sen prettig vonden. En “de men-
sen” dat waren mensen zoals hij, 
in keurige mooie huizen en centjes 
op de bank waarmee meer centjes 

De Kinderboekenweek begint op 5 oktober en duurt tot 16 oktober. 
In deze week wordt het belang en plezier van lezen onder kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar extra onder de aandacht gebracht. Uit onder-
zoek van de Onderwijsinspectie in 2019 bleek dat de leesvaardigheid 
van 35 procent van de basisschoolleerlingen niet op niveau is.

Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen 
maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in 
het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. 
De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen.

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te 
worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! 
Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je 
onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of ver-
wonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom 
daarna mee naar buiten.

Kinderboekenweekgeschenk
Vaak vragen mensen zich af of je het Kinderboekenweekgeschenk 
kunt kopen. Je krijgt het cadeau! Wanneer je tijdens de Kinderboeken-
week de nieuwe Dolfje Weerwolfje, Spekkie en Sproet, Dog Man of 
een ander kinder- of jeugdboek van minimaal 12,50 koopt, krijg je 
het geschenk er gratis bij. Andy Griffi ths schreef het kinderboeken-
weekgeschenk dit jaar. Samen met Terry Denton is hij bekend van de 
populaire De waanzinnige boomhut–reeks. De titel van het geschenk 
is dan ook niet heel verrassend Waanzinnige boomhutverhalen: over toen 
het Stoel-In-Je-Neusdag was en andere waanzinnige gebeurtenissen.



Welkom om een keertje mee te 
eten en de sfeer te proeven!
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, waarvan 
wij hopen dat men een keertje 
komt “proef eten”! Misschien 
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!
De Rotary Nieuwendam heeft 
onze vaste gasten op 31 augustus 
getrakteerd op een heerlijke bar-
becuemiddag! Het weer werkte 
mee, de tuin was mooi ingericht 
en al het lekkers werd zeer op 
prijs gesteld, bedankt enthousiast 
team van de Rotary Nieuwen-
dam!!

Niet alleen de Rotary maar ook 
Slagerij Oostwal is een trouwe 
weldoener voor Het Baken, erg 
op prijs wordt de bijdrage gesteld 
die zij iedere maand weer tijdens 
de bingomaaltijd levert.
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�� 

Bewoners van Tuindorp Nieu-
wendam kunnen tijdens het 
inloopspreekuur terecht bij de 
gebiedsmakelaar Jozua Ros om 
direct vragen te stellen over za-
ken die spelen in hun buurt. 
Heeft u hulp nodig bij een goed 
idee voor de buurt of wilt u 
iets organiseren? Hier kan de 
gebiedsmakelaar uw ook bij 
helpen!
Komt u langs?
Wanneer: 20 oktober / 17 no-
vember / 15 december 2022
Hoe laat: tussen 19.00 en 21.00 
uur
Waar: Stichting Het Baken, 
Avenhornstraat 18 HS

www.amsterdam.nl/noord

- - - m o p j e - - -

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

Gekke tekst in PPBK
Beste redactie, 
In uitgave 209 van Purmerplein 
buurtkrant staat als kop: ‘de scho-
len zijn weer begonnen - let op de 
spandoeken’
maar dan zie je de kinderen niet….
beter zou zijn: ‘let op de kinderen’
Vriendelijke groet,
Nyckele Sap

Plan Van Gool centraal in nieuwe tentoon-
stelling Museum Amsterdam Noord 

In Museum Amsterdam Noord is een nieuwe tentoonstelling geopend: 
Thuis in Plan Van Gool. De buurt (redelijk dicht bij het Purmerplein) wordt 

dit jaar namelijk een beschermd stadsgezicht. Een belangrijke mijlpaal voor 
een buurt in zo’n snel veranderend stadsdeel als Noord.

Op 17 september opent de nieuwste tentoonstelling van Museum Am-
sterdam Noord getiteld: Thuis in Plan Van Gool. In 2022 krijgt de wijk 
de gemeentelijke status van beschermd stadsgezicht. Dat is een be-
langrijke mijlpaal voor een buurt 
midden in een snel veranderend 
stadsdeel. De tentoonstelling 
staat stil bij het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze bijzon-
dere buurt en laat zien waarom 
bewoners van toen en nu zo 
verbonden zijn met hun Plan Van 
Gool.

In de tentoonstelling wordt de 
architectuur en de sociale co-
hesie onder buurtbewoners 
door de jaren heen belicht, aan 
de hand van van foto’s, docu-
menten, video’s, objecten en au-
dioverhalen. Ook onderzoekt de 
tentoonstelling de relatie tussen 
wonen & identiteit. Hoe kan het 

dat zoveel verschillende bewoners, zowel vroeger als nu, zo’n sterke 
band voelen met deze buurt?

De tentoonstelling is te bezoeken t/m 26 februari 2023 op elke don-
derdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Museum Amsterdam Noord 
is gevestigd op de Zamenhofstraat 28A. Kijk voor meer informatie op 
www.museumamsterdamnoord.nl.            (Ingezonden - Foto’s: Ferry Kesselaar)

De juffrouw voor de klas zegt 
tegen de kinderen: “Vandaag gaan 
we het over een bepaald soort 
die-ren hebben, en wel over tor-
ren. Wie kan mij een tor noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op 
“De water-tor, juf.” “Dat is goed,” 
zegt de juf, “en weet je ook wat 
die eet?” “Ja juf, waterplantjes en 
watervlooien!” Pietje weet er 
ook één en steekt zijn vinger op: 
“De boom-tor, juf.” “Dat is goed,” 
zegt de juf, “en weet je ook wat 
die eet?” “Ja juf, boomschors en 
blaadjes!” Dan steekt Jefke zijn 
vinger op en zegt: “De vibra-tor!” 
“De vibra-tor?” zegt de juf, “ik 
denk niet dat dat goed is. Kan je 
ook zeggen wat die eet?” “Nou,” 
zegt Jefke, “volgens mijn zus vreet 
ie batterijen!”

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

erwtensoep !
bruinebonensoep !

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00



OPLOSSING PUZZEL NR 209
Het juiste antwoord is: 
Bij De Wit, tandtechniker, op 
het Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 209 is:
C. Boersma, ingezonden 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

DE NIEUWE 
HERFST-

KLEUREN ZIJN 
ER WEER ! 

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 oktober 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?PPBK210

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

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

De mooiste sieraden van Zinzi voor 
jong en oud vind je bij ons!

Nu
met gratis 
magazine!

DE HELE HERFST- EN 

WINTERCOLLECTIE

IS BINNEN !

DE DIERENBESCHERMING 
ZOEKT COLLECTANTEN

De Dierenbescherming zoekt collectanten voor haar jaarlijkse collecte
week. De collecteweek van de Dierenbescherming vindt ieder jaar 
plaats in de week van Dierendag. Dit jaar is dat van 2 t/m 8 oktober. In 
het hele land gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn 
verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Tijdens de jaarlijkse 
collecteweek van de Dierenbescherming zetten collectanten zich in 
om geld op te halen, zodat de Dierenbescherming deze dieren kan 
opvangen en helpen. Ook wordt er hard gewerkt aan preventie; het 
voorkomen van dierenleed bijvoorbeeld door voorlichting en begelei-
ding van mensen.

Word collectant

Om het werk te kun-
nen bekostigen is de 
Dierenbescherming 
afhankelijk van leden, 
donateurs en gulle 
gevers. De collecte 
speelt daarbij een 
belangrijke rol. Hoe 
meer collectanten, 
hoe groter de op-
brengst om dieren-
leed te voorkomen. 
Juist daarom is het 
belangrijk dat er col-
lectanten bij komen! 
Aanmelden kan op 
de website van de 
Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl/collecte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Het collecteteam  Telefoon 088 811 3000 (optie 2) 
of mail naar: collecte@dierenbescherming.nl                            (Ingezonden)

COLLECTEER MEE
   VOOR DIEREN.
Meld je aan via 088 811 3000 of 
dierenbescherming.nl/collecte.

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


