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De NIEUWE
Nieuwendammer
Apotheek
Begin dit jaar gingen wij van start. De laatste verbouwing van de apotheek is bijna 30 jaar geleden, dus het was hoog nodig. Na een tijdje
wachten op de benodigde vergunningen konden we eindelijk gaan beginnen. Ondanks deze roerige tijden, hebben we geen vertraging opgelopen en is de verbouwing binnen 3 maanden afgerond. Het was
soms even pittig, met het hele team werken op 20 vierkante meter,
maar we zijn ontzettend blij met het eindresultaat!

Weet u nog? Vorig jaar?
40 graden !!
en geen ventilator meer
te koop ....

Wij hebben ze al in huis,
dus aarzel niet.
MEI
NU TOT 16
NG
10% KORTI

BONECO
Airshower

Prachtig design,
erg stil en
doeltreffend

Fa. Lafeber

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

Een grote, lichte en kleurrijke publieksruimte met handverkoop, een
automatische deur en meer zitplekken. We zijn de verschillende verdiepingen nuttig gaan inzetten, wat onder andere resulteert in een modern laboratorium op zolder. Hier kunnen wij verschillende medicijnen
maken, zodat we zorg op maat kunnen bieden. Ook hebben wij onze
werkzaamheden, zoals het verwerken en klaarmaken van recepten efﬁciënter ingericht, zodat wij nog meer tijd overhouden om voor de
mensen klaar te staan!
Maar ook na deze verbouwing zullen wij niet stil zitten. Wij zullen blijven verbeteren, zodat wij de kwaliteit van zorg naar een steeds hoger
niveau brengen.
Als laatste willen wij u bedanken voor uw begrip en geduld in de afgelopen drie maanden.
We verwelkomen u graag in onze nieuwe apotheek!

NIEUW !
dvies
voedingsa
d)
(op afstan

• Voedingspatronen voor
lange termijn
• Gezondheid en mogelijke
klachten bekeken vanuit
voeding
• Breed opgeleid
• Eerst intake,
daarna vervolgtraject
- Voor meer info,
zie website

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !

Dus, tot eind mei zitten we nog
aan huis vast. En deze zomer ook
geen evenementen. Alleen de
jeugd kan weer naar school en een
beetje bewegen. Dat Coronavirus
is dus niet erg sterk. Het kan voornamelijk ouderen en zieken aan.
Toch moeten we uitkijken, want
onze wetenschappers weten nog
niet genoeg van die kroonbobbeltjes.

Purmerplein 26 Wij hebben alles in huis
voor een geslaagde
Amsterdam
barbecuemaaltijd
tel./fax: 020-6360992

Wel leuk is, dat er wereldwijd
wordt samengewerkt in de bestrijding van de pandemie. Het nationalisme bewijst steeds meer haar
nutteloosheid. Sinds de tweede
wereldoorlog verliest het, met up
en downs, steeds meer terrein.
Het moet ook tot de goegemeente
doordringen, dat nationalistische
partijen echt niet met de oplossing
komen voor wereldwijde problemen die we notabene als mensen
hebben veroorzaakt.

SLAGERIJ OOSTWAL
Kelly Fashion

Vier generaties

Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

En onze Mark lijkt nu populairder
te worden met die oproep om anderhalve meter afstand te houden,
maar dat is meer te danken aan
de wetenschappers die zich met
het Coronavirus bezighouden. We
zien nu hoe de zaak klem loopt in
de sector waarop hij lustig heeft
bezuinigd en gecommercialiseerd.
Misschien moet de crisis erg lang
duren, voordat doordringt dat
winstbejag niet past bij de zorg en
sociale voorzieningen.

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

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

Het t ec is
di er  d e
colte
Anoniem

corona
pauze
door Rijk van den Hoek.

Links: Rutger (31), midden Hans (86) met Sam (geboren op 21 februari
2020) en rechts Arnold Coerman (56)

Op de foto ziet u 4 generaties Coerman, met in het midden Hans
Coerman, geboren in de Avenhornstraat op nr. 60 te Amsterdam
Noord. Daar is hij opgegroeid met zijn drie zusters, Mien, Eef en Nel.
Het woongebied van Noord hield op bij de Watergangseweg, daar
achter was het weiland.
Zijn grote liefde ontmoette hij bij de Verkadefabriek in Zaandam. Ria
werkte op de koekjesfabriek en Hans op de meelzolder. Met Ria is
hij op 16 augustus 1957 getrouwd. De eerste jaren van hun huwelijk
woonden zij bij zijn vader in, op de Avenhornstraat. Hier is hun dochter
Ciska geboren. Een paar jaar later verhuisden zij naar de Edammerstraat 4. Hier is hun zoon Arnold geboren. Hans werkte bij Vogel, de
betoncentrale en zat op de betonmixer, 25 ton Maginus Deutz. Deze
wagen stond vroeger voor de deur in de Edammerstraat en als hij ‘s
ochtends vroeg vertrok stonden de kofﬁekopjes te rinkelen op het
aanrecht. In 1990, toen de kinderen Ciska en Arnold uit huis waren, zijn
ze verhuisd naar de Purmerweg. En daar wonen ze nog steeds.
Hans en Ria, inmiddels 62 jaar getrouwd, hebben een dochter en een
zoon, 6 kleinkinderen en nu 1 achterkleinzoon. Hans is een echte
Noorderling en als het aan hem ligt gaat hij hier nooit meer weg.

Intussen weten erg veel mensen
van alles te bedenken om elkaar te
helpen. buren die boodschappen
doen voor buren, of koken voor
buren. En er zijn groepen ouderen
die via telefoon en computer contact met elkaar houden. Ze houden
vol met elkaar. Er komen waarschijnlijk nog veel meer goede
plannen en initiatieven tot stand
binnen de bevolking waarmee de
regie weer in eigen hand komt.
We kunnen meer dan we denken,
moet je maar denken.

HIER
uw bedrijfsnaam en
adresgegevens voor
maar € 25,(ex BTW en bijdrage verspreiding)

N���w� v��

Ook in de maand mei gaan onze
vrijwilligers door met het koken
van een warme maaltijd.
Vanwege het Corona-virus is Het
Baken gesloten, máár een groep
vrijwilligers helpt de gasten aan
een maaltijd met thuisbezorging!
Interesse? Bel met 020-6372714,
spreek de boodschap in of bel
023-5571816. Wij zorgen dat u
teruggebeld wordt.
Onze vrijwilligers koken op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag; per maaltijd rekenen wij €
5,50.
We hadden een stille hoop dat
Het Baken op Koningsdag open
kon zijn voor een lekkere oranje
tompoes, helaas hebben we dat
moeten afblazen.
Ook hebben we bericht ontvangen dat de wielerronde op 21 mei
(Hemelvaartsdag) is geannuleerd,
ook dan is Het Baken gesloten. We
hopen, zoals heel Nederland, dat
Het Baken heel snel weer open
is en gezelligheid biedt voor onze
ouderen!
Wist u dat tussen 1 en 26
april de PPBK website

306 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Wielerronde
Purmerplein
gaat niet door

Herhaalservice
Vindt u het ook zo lastig, dat
u elke paar maanden weer
opnieuw recepten moet aanvragen terwijl u die geneesmiddelen al heel lang gebruikt? Dit kan makkelijker!

Lees de Purmerpleinbuurtkrant ook online.Voor handige links naar
de adverteerders of het inzenden van de puzzeloplossing !

Richard wil een dweilorkest
Richard van Duinther speelt zelf snaredrum en zou graag willen weten
of er in Nieuwendam animo is om een dweilorkest op te richten. Wellicht zijn er in de buurt wel muzikanten waarbij het bloed ook kriebelt
om iets gezamenlijks te doen.
Het is de bedoeling te starten met een man of acht. Gezocht worden
vooral blazers: trompet, saxofoon, trombone en sousafoon. En ook nog
een liefhebber voor de grote trom.Voor de blazers is het wel belangrijk
dat ze noten kunnen lezen. Verder maakt ervaring niet heel veel uit.
Het gaat er om dat het orkest samen naar iets toe kan werken.

---m0pje---

De vergunningsaanvraag voor
de Wielerronde en Buurtfeest is
vanwege de Coronamaatregelen
stop gezet.
Gezien de situatie in de samenleving is dat de enige optie. Echter de inzet, goede ideeën en
synergie van de mensen die de
Wielerronde organiseren is geen
verloren energie geweest. Alle
plannen voor de wielerronde van
het Purmerplein gaan een jaar in
de ‘ijskast’ en de organisatie gaat
in 2021 door waar ze gebleven
waren (“wat in het vat zit ….”).
De Wielerronde Purmerplein kan
er alleen maar beter op worden!

Wat kunnen wij voor u
betekenen?
De herhaalservice is een
gratis dienst van de Nieuwendammer Apotheek om
u snel en eenvoudig van uw
geneesmiddelen te voorzien.
Elke drie maanden worden
automatisch de geneesmiddelen voor u klaargezet.
Door de nauwe samenwerking met de huisarts zorgen
wij voor uw recepten.

Het soort muziek zal bestaan uit
gezellige en goed in het gehoor
liggende nummers waar je overal
mee aan kunt komen.
En vooral niet te moeilijk in het
begin.
Voor meer info:
Richard van Dinther
via e-mail
Rfamvandinther@gmail.com
of
tel 06-10970944

Komt een man bij de apotheek en
vraagt om een grote ﬂes hoestdrank want zijn hele gezin loopt te
hoesten en is verkouden. Onderweg naar huis denkt hij, ik neem
maar vast een grote slok, dan ben
ik er het eerst vanaf. Maar het spul
blijkt niet te zuipen, zo vies.
Hij kijkt op het etiket en ziet daar
staan: LAXEERMIDDEL. De man
gaat op hoge poten terug naar
de apotheek en zegt: “Wat heb je
me nou geﬂikt, vraag ik om hoestdrank, krijg ik een laxeermiddel!”
De apotheker zegt: “Nou en… dat
is toch goed? Wedden dat jij voorlopig niet durft te hoesten!”

Hoe kunt u dit regelen?
U kunt zich gratis opgeven
voor deze service bij de
balie in de apotheek of telefonisch. Wij houden rekening met de voorraad die
u nog thuis heeft. Wanneer
al uw geneesmiddelen klaarliggen krijgt u van ons een
email of telefoontje dat ze
afgehaald kunnen worden
en desgewenst bezorgen wij
ze bij u thuis.

Nieuwendammer Apotheek
Purmerplein 1-3
tel. 020-6360335

---cartoon--wij zijn gewoon open !

Nu bij master
schoenen
Xsensible
stretchwalker

In de winkels op het Purmerplein
Niet meer dan 2 klanten per keer
Betaal zoveel mogelijk met PIN

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

ze zijn er weer !

maden en
wormen
voor de vissers
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

In 1 dag
klaar

-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

Moederdag anno 2020

Fimarandi bezorgt
gratis thuis

Ook al bevinden wij ons nog
steeds in de Coronacrisis, gaat
het gewone leven tot op zekere
hoogte ook door. En dat is goed;
het houdt ons staande en gaande.
Op zondag 10 mei 2020 is het
alweer voor de 106e keer moederdag. Een dag om bij stil te staan,
want we hebben allemaal een
moeder of een moeder gehad, er
zijn grootmoeders, overgrootmoeders en zelfs over- overgrootmoeders en tot slot ook adoptiemoeders, pleegmoeders en schoonmoeders. Gewoontegetrouw geven veel kinderen hun moeder een cadeautje.
Dat kan dit jaar best lastig zijn, maar er zijn in de huidige tijd gelukkig
genoeg mogelijkheden. Uiteraard kan je een cadeautje online bestellen,
maar vergeet juist in deze tijd van crisis de lokale ondernemers niet.
Bij veel van de winkeliers op het Purmerplein kun je een cadeaubon
kopen of iets leuks laten bezorgen. Als alles weer een beetje normaal is,
kunnen de moeders deze inwisselen. Het brengt de ondernemers wat
omzet er bij. Zij hebben ons nu harder nodig dan ooit, en straks, wanneer de crisis voorbij is, willen we toch weer een gezellig Purmerplein
met winkels en restaurants hebben?

OPLOSSING PUZZEL NR 180
Het juiste antwoord is:
in kapsalon Fimarandi
De winnaar van puzzel 180 is:
Er was deze maand helaas
geen goede inzending.
Blijf proberen !
Geef uw strookje af bij fa. Lafeber
op het Purmerplein of via
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Design - maatwerk - reparaties

Door de natuur
geïnspireerde
- omsmelten - trouwringen sieraden in
Amsterdam Noord rijgen en knopen van snoeren

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?

Naam:
telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 mei bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 23
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Meer inspiratie:

de-ekster.nl

WIJ ZIJN
VOORLOPIG
(VERPLICHT)
GESLOTEN TOT
20 MEI
Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

VIJFEUROFOTOPUZZEL

OPLOSSING:
De foto is gemaakt

Adres:

Door de Corona maatregelen
is kapsalon Fimarandi voorlopig
gedwongen gesloten tot 20 mei.
U kunt echter wel gebruik maken
van de gratis thuisbezorgservice.
U kunt Fimarandi bellen voor bijvoorbeeld een thuisverfpakket
of andere producten die u nodig
heeft. Tel.: 020-6371227

PPBK181

