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De

Nieuw in ons assortiment:

Laatste nieuws

Indonesisch
gemarineerde spareribs
Kant en klare

6.25

Vuurwerk inspraak

5.00

HALVE PRIJS

Online aanvragen van een gratis test op het

Oliebollen eten, de oudejaarsconference, samen aftellen,
champagne en vuurwerk. Allemaal tradities rondom oud en
nieuw. Over dat afsteken van vuurwerk is de afgelopen jaren
steeds meer discussie.

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten zich gratis laten
testen op het coronavirus. Een afspraak maken is nu nog
eenvoudiger. U kunt hem zelf inplannen op de website van
de Rijksoverheid.
Ga naar www.rijksoverheid.nl/
coronatest en log in met uw
DigiD. U beantwoordt eerst
een aantal vragen. Daarna krijgt
u de mogelijkheden voor een
afspraak te zien.

6.50

Hele paardenworst 400 gram 4.40

Uitslag ook online
Als de uitslag van de test
bekend is, kunt u deze via
dezelfde website inzien. Als u
positief bent getest, neemt de
GGD tijdig contact met u op.

Heinen
Koelewijn

WARM GEBAKKEN

KIBBELING
500 GRAM

8,50

WARM GEBAKKEN

LEKKERBEKKEN

3.50

PER STUK 

3 VOOR

VERSE

10.00

‘SUPER’ MOSSELEN
KILO

6,50

5 kilo

gewassen
verpakte
aardappels

€ 1.75

Weegt de overlast, schade en
het letsel door vuurwerk nog wel
op tegen het plezier van het zelf
mogen afsteken. Wat vindt u?
Ontwerp en druk christiaanhoogeveen.nl // Druk- en zetfouten voorbehouden.

vishandel.nl
Generaties lang verstand van vis

Siermarkt 26 augustus

Alleen professioneel vuurwerk tijdens de

bourgondische Barbecue worstjes
2 pakjes van 5 stuks

Testen coronavirus

jaarwisseling? coronavirus

500 gram
Achterkant sierbode.
Kroon 2 vakjes
Bakker 2 vakjes
Slagerrib
2 vakjes
gebraden
Eye
Kaas 2 vakjes
( heerlijk als vleeswaar op uw broodje)
200 gram

SIERBODE
De Sierbode is mogelijk gemaakt door de ondernemers van de Siermarkt en brengt nieuws uit uw omgeving.

Oeroude traditie
Het inluiden van het nieuwe jaar
begon ooit met lawaai maken,
vuren stoken, maskers dragen
en offers brengen. Toen nog
om de geesten te verjagen of
gunstig te stemmen. Dit veranderde door de tijden heen. Het
lawaai maken bleef en er waren
Amsterdammers die een apart
kanonnetje in huis hadden. Later
kwam er ‘echt’ vuurwerk. En nu
gaan er steeds meer stemmen
op om het afsteken van vuurwerk in professionele handen te
leggen.
Feestelijk alternatief
Ook afgelopen jaarwisseling was
was er naast geknal ook veel
overlast op straat, schade en let-

sel. Nu ligt er een voorstel dat er
in de hele gemeente tijdens de
jaarwisseling een afsteekverbod
van vuurwerk door particulieren
geldt.
Amsterdam wil een veilige en
feestelijke jaarwisseling voor
iedereen. Bijvoorbeeld een
viering te koppelen aan lokale
activiteiten in stadsdelen. Professionals mogen, met vergunning,
het nieuwe jaar nog steeds met
vuurwerk inluiden. U hoeft dus
niet zónder.
Inspreken
Alle inwoners van Amsterdam
kunnen hun mening geven over
het voorgenomen afsteekverbod. Dat kan tot en met 6
september 2020.
U kunt uw reactie mailen naar
inspraak.apv@amsterdam.nl
of online indienen via website:
www.amsterdam.nl/oudennieuw

Geen DigiD of liever bellen?
Dat kan natuurlijk ook nog
steeds. Bel 0800 - 1202. Dit
telefoonnummer is 7 dagen
per week bereikbaar van 08.00
- 20.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de
hand.

Wanneer laten testen?
U kunt zich laten testen als u
milde klachten heeft die passen
bij het coronavirus. Denk aan
neusverkoudheid, een loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten of
koorts. Ook plotseling minder
kunnen ruiken of proeven kan
een symptoom zijn van COVID-19 (de ziekte die veroorzaakt
wordt door het coronavirus).
Waarom is testen belangrijk?
Door de test weet u of u op dit
moment besmet bent met het
coronavirus. Zo kunt u besmetting van de mensen om u heen
voorkomen. Nu de maatregelen
zijn versoepeld, is het heel belangrijk dat we voorkomen dat
het virus zich weer verspreidt.

Kom ook op woensdag 26 augustus (t/m 16.30 uur) naar het Sierplein voor veel marktvoordeel!

Dennis Exotische producten
Kokosmelk
3 voor

Helpt u mee om de markt
coronavrij te houden?

€ 2.50

Blijf met corona
gerelateerde
klachten thuis

4e gratis

Bakkeljauw filet

cappuccino

2,00

3 voor

€ 10.00

4e gratis

Batjauw
3 voor

€ 10.00

groente en fruit

Trostomaten per kilo

biologische
bloem
en meel
00
2 kilo 3,

Paprika’s per kilo
Hollandse Bloemkool
Meloenen per stuk

Deze week
bij la diva
Bijoux

€5,korting
op alle
tassen

www.siermarkt.nl

John Schmidt
Bananen kilo

1,5 M.

Houd
1,5 meter
afstand

Draag een mondkapje op de markt
(niet verpicht)

4e gratis

Diverse soorten

Desinfecteer
uw handen
waar mogelijk

La Diva Bijoux

Angelo Bloemen
Wij zijn Angelo Bloemen, al 30 jaar uw bloemenspecialist in

Alles op het gebied van slapen

van Braak Bedmode

Amsterdam en omstreken met een bloemenstal op het Bel-

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

giëplein, de markten Reigersbos en plein 40/45. Nu sinds een
aantal weken mogen wij onze specialiteiten ook aanbieden
op de Siermarkt. Wij gaan onze uiterste best doen, om iedere
woensdag uw veiling verse en vooral betaalbare bloemen
en planten aan te bieden. En hopen uw graag te zien bij
onze marktkraam. Met vriendelijke groeten, Angelo !!!

Ouderwetse

LAKENS
2 persoons

ACTIE PRIJS

€ 10,-

