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Opening Intertoys in Eggert
Winkelcentrum p9
Misha Salden ontheven uit functie als
hoofdtrainer FC Volendam p37

Boek voor Spaanse droom
Zussen Kim en Wendy Schultze dromen er al
jaren van om een bed&breakfast in Spanje te
openen. Afgelopen zaterdag werd het boek
‘Ik wil jou(w) baby!’ gepresenteerd, geschreven door Wendy, om met de opbrengst hun
droom te realiseren.

Schrijfwedstrijd
voor kinderen

optreden voor
Máxima

PURMEREND Tijdens de
Kinderboekenweek van 3
tot en met 14 oktober
staan er in Boekhandel
Het Leesteken, Bibliotheek Waterland en in
Theater de Purmaryn
speciale brievenbussen.
Kinderen kunnen hier een
brief in doen en daarmee
meedoen aan een
schrijfwedstrijd.

EDAM De kinderen van de
Edamse basisschool
Trimaran hebben
zaterdag de eerste
uitzending van Lang Leve
de Muziek Show gewonnen. Zij mogen optreden
in de grootste schoolband
van Nederland voor
Koningin Máxima.

ouder als penvriend een
brief sturen aan hun
favoriete kinderboekenfiguur. De mooiste brief
krijgt antwoord van de
penvriend en wint
daarmee ook vier kaarten
voor de theatervoorstelling VET Kindercabaret 6+
op zondagmiddag 21
oktober in Theater de
Purmaryn.

Water weer iets schoner

De winnende klassen
vormen na twaalf
uitzendingen de grootste
schoolband van Nederland die optreedt tijdens
Het Kerst Muziekgala
2018 in de Brabanthallen
in Den Bosch. Koningin
Máxima is daar, als

Meer informatie:
depurmaryn.nl/schrijfwedstrijd

Leerlingen
Trimaran mogen

pp Vrijwilligers visten dinsdagochtend zwerfafval uit het water.

PURMEREND Het weer nodigde dinsdagochtend niet uit om het water op
te gaan. Toch trotseerden de initiatiefnemers van de Water Cleanup de
regen en visten zoveel mogelijk

plastic en ander afval uit de Where
en Purmerringvaart.
De water Cleanup is een gezamenlijke actie van Daniëlla Ernsting en
Wil Spreeuw, roeivereniging De
Where en Spurd.
In roeibootjes, kano’s en op SUP
boards gingen circa 25 vrijwilligers

HOLLANDS
NIEUWSTE
CASINO

ADVOCATEN

Elke dag geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

495,04
799,- vo

met BTW

zondag geopend
van 9.00 tot 20.00 uur

or 599,-

korting

Zie advertentie verderop in deze krant!

PURMEREND Oktober is Regenboogmaand in Purmerend. De hele
maand zijn er allerlei activiteiten die
laten zien dat iedereen zichzelf kan
en mag zijn in Purmerend.

Appelman

Openingstijden

Alles met

normaal

Er werden vooral veel blikjes, flesjes
en plastic zakjes uit het water gevist.
Meest opmerkelijke vangst was een
stoel van een motorboot.

De Regenboogmaand wordt dit jaar
voor de tweede keer gehouden in
Purmerend. Bekijk het programma
van activiteiten op: www.purmerend.nl/programma-regenboogmaand

erevoorzitter van Méér
Muziek in de Klas, een
van de aanwezige gasten.

nu

dinsdag het water op voor een grondige schoonmaakactie. In ongeveer
anderhalf uur werd er zoveel mogelijk drijvend afval uit de Where en
de Purmerringvaart gehaald.

Regenboogmaand

21% BTW
korting

3+2 zits Duke

Plastic vissen uit
de Where en
Purmerringvaart

Aimee Mars

De Purmaryn

Het thema van de
Kinderboekenweek 2018
is vriendschap. In het
kader daarvan kunnen
kinderen van zes jaar en

In Lang Leve de Muziek
Show, gepresenteerd
door Buddy Vedder,
vormt muziek de rode
draad. Iedere week
strijden twee scholen uit
één provincie tegen
elkaar. Naast spetterende
optredens en muzikale
quizvragen, maken de
scholen ook een eigen
muziekvideo. Hierbij
krijgen zij de hulp van
bekende YouTubers.

Johan Koopmans

p5

Gildeplein 58 Purmerend

AMSTERDAM WEST
NU OPEN

Gratis inloopspreekuur
op vrijdagavond
van 18:30 – 20:00 uur
Appelman advocaten
Vestiging Purmerend
Gouw 62
1441 CR Purmerend
T. 0299-413240
www.appelmanadvocaten.nl
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Boek voor Spaanse droom

Boekenmarkt voor
Amnesty
EDAM-VOLENDAM Amnesty
Internationale Edam-Volendam
houdt op zaterdag 10 november
een boekenmarkt. De boekenmarkt vindt plaats in Winkelcentrum Havenhof tussen 10.00 uur
en 16.00 uur. De organisatie is op
zoek naar boeken voor de verkoop.

PURMEREND Zussen Kim en Wendy
Schultze dromen er al jaren van om
een bed&breakfast in Spanje te openen. Ruim twee jaar waren ze bezig
met hun perfecte huis in Andalusië.
Helaas kregen de twee een flinke tegenslag te verduren afgelopen juni.
Na flink wat gebaal zijn ze toch weer
opgekrabbeld. Afgelopen zaterdag
werd het boek ‘Ik wil jou(w) baby!’
gepresenteerd, geschreven door
Wendy, om met de opbrengst hun
droom te realiseren.
Eline Klaver

BOEK Het is voor Wendy niet haar
eerste boek. In 2010 verscheen haar
eerste boek Zomerster, maar daarna
bleef het lang stil. ‘Het is tegenwoordig zo lastig om een uitgever te vinden’, zegt ze. ‘Ik had al meerdere keren manuscripten opgestuurd, maar
werd telkens afgewezen. Als je geen
‘grote’ naam bent in de boekenwereld, dan kom je er gewoon niet
doorheen. Dit vertelde ik ook tegen
een zakenpartner en die kwam met

Ode aan de
Amsterdamse School
Waldi van Kogelenberg

DROOM Vroeger hebben Kim en
Wendy jarenlang op Mallorca en
Lanzarote in de toeristenbusiness
gewerkt. ‘Toen hadden we eigenlijk al de gedachte: dit kunnen wij
toch beter?’, zegt Wendy. ‘Maar toen
Kim na zes en ik na zeven jaar terugkwamen in Nederland, is die gedachte een beetje verwaterd.’ Toch
begon het weer te kriebelen. ‘Drie
jaar geleden hakten we de knoop
door. We maakten een plan en
stelde het doel om binnen zes jaar
onze droom in werkelijkheid te laten worden’ Al snel hadden ze een
mooi pand gevonden in Chiclana
in Zuid-Spanje, totdat ze afgelopen
juni slecht nieuws kregen. ‘Bijna
alles was geregeld, maar er konden
geen vergunningen worden afgegeven door gerommel in de gemeente.
We konden onze droom wel gedag
zeggen. We stonden op het punt om
te stoppen en alle crowdfunders het
geld terug te geven. Maar we konden onze droom niet opgeven. De
zoektocht werd vervolgd.’

Allerlei soorten boeken zijn te
gebruiken, zoals: kookboeken,
kinderboeken, romans, Engelstalige boeken, detectives en hobbyboeken.
Heeft u boeken thuis liggen die u
wilt doneren voor de boekenmarkt? Maak dan een afspraak om
de boeken op te laten halen, tel.
084-8827212 of stuur een email:
boekenmarkt@ziggo.nl.

pp Wendy bij de lancering van haar boek 'Ik wil jou(w) baby!'

het idee om zelf een uitgeverij te beginnen.’ Na veel research waagde
ze de sprong en publiceerde ze Zomerster als E-book onder haar eigen
uitgeverij Wensboeken. ‘Dit was een
groot succes en toen ben ik gaan kijken wat we met Ik wil jou(w) baby!
gingen doen. Die lag immers al jaren op de plank.’ Het boek is volgens
Wendy gebaseerd op een levensechte wens. ‘Ik heb wel enkele relaties
gehad, maar de ware is nog niet op
mijn pad gekomen. Toen ik dertig was begon ik na te denken over
kinderen, maar zonder relatie is dat
toch lastig. En ook wilde ik niet naar
de spermabank. Ik wilde een kind
dat echt op mij leek. Toen had ik een
plan bedacht om naar een vriend
van mij op Mallorca te gaan. Hij lijkt
immers veel op mij en was dus de

perfecte kandidaat. Als ik hem het
bed in zou krijgen en ik dan na een
half jaar naar huis terugkeerde, dan
moest ik vast wel zwanger zijn. Een
beetje een krankzinnig plan misschien en ik heb het plan ook niet
doorgezet, ik zag te veel beren op
de weg. Maar voor een boek was dit
een mooie verhaallijn, dus ben ik
gaan schrijven.’ Na zeven jaar ligt
hij nu dan echt in de winkel. ‘Ik heb
in twee jaar het boek geschreven en
dat viel me best zwaar. Het was voor
mij een soort rouwproces, maar ben
onwijs trots op het resultaat. Daarna heb ik veel moeten zeulen met
het manuscript, maar ik ben blij dat
ik het boek nu zelf heb kunnen uitgeven.’ De opbrengst van het boek
gaat grotendeels naar de Spaanse
droom. ‘De royalty’s die ik verdien

ADVERTORIAL

Geneesmiddel voor
pijnlijke gewrichten
Ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben dagelijks te
maken met gewrichtspijn.
Harpagophytum procumbens
is een plant die in Duitsland
en Zwitserland veelvuldig
gebruikt wordt om deze pijn
te verlichten. Extracten van
deze plant bevatten namelijk
stoffen die helpen om gewrichtspijn te verminderen.

Gewrichtspijn

Gewrichtspijn komt vaak voor
in handen, vingers, polsen,
rug, nek en knieën. Lichaamsdelen die we bij zo’n beetje iedere beweging gebruiken. Met
pijnlijke gewrichten is iedere
beweging onprettig en dit kan
de kwaliteit van leven beïnvloeden. Extra ondersteuning
en verlichting van de pijn kan
dan gewenst zijn.

Natuurlijk geneesmiddel

Atrosan tabletten1 van A.Vogel
is een natuurlijk geneesmiddel
bij milde gewrichtspijn en be-

vat 480 mg Harpagophytum.
Dit verlicht de pijn en helpt
om soepel te blijven bewegen.

naar info@avogel.nl Kijk
voor meer informatie op
avogel.nl

Een gebruiker aan
het woord

“Ik gebruik de Atrosan tabletten nu ongeveer 4-5 weken
vanwege gewrichtspijn in mijn
knieën. En ik heb er baat bij.
De pijn is minder. Ik blijf het
daarom doorslikken,” aldus
een gebruiker. Atrosan tabletten mogen langdurig gebruikt
worden.

‘Beoordeeld met
een 9,4’
Persoonlijk advies

De A.Vogel gezondheidslijn
kan u persoonlijk advies geven
over natuurlijke ondersteuning bij gewrichtspijn en het
gebruik van Atrosan tabletten.
Bel 0900 - 246 46 46 of mail

Adviesprijs 60 stuks € 19,99
(maandverpakking)
Ook verkrijgbaar in 120 stuks
1
Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op traditioneel gebruik.
Lees voor gebruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en
gezondheidswinkels.

als uitgever, gebruik ik om volgende
boeken uit te geven. En de royalty’s
die ik krijg als schrijver, gaan mee in
de Spanjespaarpot.’
TOEKOMST Ondanks de tegenslag in
juni, hebben de zussen weer volle
moed. ‘We hebben een B&B gevonden in de buurt van Valencia’, zegt
Wendy. ‘Dit deel van Spanje kennen
we eigenlijk niet en daarom gaan
we binnenkort op researchtrip om
de buurt te verkennen en het pand
te bekijken. Heel spannend weer!’
Het boek is zowel online als in alle
boekhandels te koop. Meer informatie over het boek vind je op www.
ikwiljouwbaby.nl. Het avontuur van
de zussen is te volgen op de Facebookpagina ‘Ik vertrek ooit’ of www.
ikvertrekooit.nl.

Voorouderspreekuur
PURMEREND Het Waterlands Archief houdt in samenwerking met de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) op vrijdag 5 oktober om
14.00 uur in het Waterlands Archief
aan de Wielingenstraat een Voorouderspreekuur. Centraal staat het
thema: migranten als voorouders.
De toegang is gratis.

Nederland is een echt migrantenland, en dat al eeuwenlang. We
realiseren het ons niet, maar naar
schatting 98% van de Nederlanders
heeft, al dan niet generaties terug,
buitenlandse voorouders. De sporen
daarvan komen we in verschillende
archieven tegen, ook in die van de
regio Waterland. Het betreft vooral
immigranten uit Duitstalige gebieden, maar ook uit diverse andere
landen. Vooral na de inpolderingen
van de grote meren Beemster, Purmer en Wijde Wormer, was Waterland voor veel seizoenarbeiders uit
voornamelijk Duitstalige gebieden
een aantrekkelijke bestemming.
In de presentatie wordt de globale
migrantengeschiedenis van Waterland geschetst aan de hand van
voorbeelden uit verschillende archieven. De presentatie begint om
14.00 uur. Aansluitend is gelegenheid voor vragen en advies over
voorouderonderzoek, hiervoor is
Herman Rijswijk namens de NGV
aanwezig.

PURMEREND In Amsterdam valt
veel moois aan architectuur te
bewonderen. Van invloeden uit de
Renaissance tot maar Art Deco,
zijn in de stad terug te vinden. Dick
Weijers houdt op donderdag 4
oktober om 14.00 uur in Wijkplein
Where aan Triton 73 een presentatie waarbij de nadruk vooral op de
Amsterdamse School ligt.

De uitvoerige presentatie voert
aanwezigen langs kenmerkende
gebouwen en andere typerende
verschijnselen die elke Amsterdammer kent.
De presentatie wordt verzorgd
door Werkgroep 55 Plus Wheermolen in samenwerking met Clup
Welzijn. De toegang is gratis.

Verdachte van
beroving
aangehouden
PURMEREND De recherche heeft
in een onderzoek naar de beroving
van een inwoner uit Purmerend
een verdachte aangehouden.

In de nacht van vrijdag 21
augustus werd een 29-jarige
inwoner van Purmerend overvallen in zijn woning door een kennis.
Deze kennis mishandelde de
Purmerender en ging ervandoor
met een geldbedrag. De Purmerender moest naar het ziekenhuis
worden gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.
De verblijfplaats van de verdachte
was onbekend. Rechercheurs
hebben de verdachte weten op te
sporen en hebben hem afgelopen
donderdag aangehouden.
De verdachte, een 32-jarige man
uit Purmerend, is ingesloten voor
verhoor en het onderzoek wordt
voortgezet.
(Politie Zaanstreek-Waterland)

Album Jan Smit op 1
VOLENDAM Het nieuwe album
van Jan Smit getiteld ‘Met Andere
Woorden’ is vrijdag op de eerste
positie binnen gekomen in de
album top 100. Dit is de 12e keer
dat een album van Jan op 1 staat
in deze lijst.

Het nieuwe album wordt ondersteund door een bijzondere single,
namelijk het door Edwin Evers
geschreven ‘Ik Zie’.

