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PURMERPLEIN
buurt krant

 

Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam

www.vanelmpt.com
tel. 020 - 632 42 39

email info@vanelmpt.com

Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen

Monumenten  herstel
Bouwkundige werkzaamheden

Machinaal Timmerwerk

Aannemersbedrijf Van ElmptVERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

mei aanbieding:

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

BISTRO

Keuken open
van 17.00 - 22.00
ma en di 
gesloten

Place du Nord

Purmerplein 8
Amsterdam-Noord
voor reserveringen:
tel: 020-6360154

www.placedunord.nl

mei menu € 27,50 

Aspergessoep met gerookte zalm
Varkensfi let met madeirasaus, of

Gebakken kabeljauw 
met remouladesaus
Heerlijk dessert

CaroCroc Kattenvoer
Super premium 2 kilogram
Smaken kip-lam-of vis

van 12,95 voor 8,95

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

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

za van 8.00 - 13.00 u

VERRAS MOEDER 
MET EEN 

FIMARANDI 
KADO BON !

Na 4 jaar is de traditionele wierronde van het Purmerplein 
weer terug. Voor de 40ste keer wordt dit evenement voor 
jong en oud georganiseerd. Doe mee of kom gezellig kijken 
en aanmoedigen !

Programma:
10.30 uur Jeugdwedstrijd interclub
12.30 uur Only Friends tijdrit
13.00 uur Dikke banden race jeugd 7 - 12 jaar
  (aanmelden vanaf 12.00 uur bij Het Baken, 
  Avenhornstraat 18 hs)
13.30 uur Fixed gear Race mannen 8 en dames
14.30 uur Fixed gear Race mannen A
15.30 uur Sportklasse
Voor de Fixed Gear wedstrijden en de Sportklasse kan men zich aan-
melden via KNWU

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

NUMATIC
stofzuiger

nu e  189,-
in diverse kleuren

verkrijgbaar

Wielerronde Purmerplein
donderdag 10 mei 2018



- - - m o p j e - - -

tekstverzorging
NET GEZET

in fo@netgezet .n lin fo@netgezet .n l

Verras u zelf 
en vraag eens vrijblijvend
een off erte aan voor uw 

drukwerk.

Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl

- - - c a r t o o n - - -Liergouw
toegangsweg voor L.N. of karrespoor?

De toestand van de Liergouw is 
al jarenlang een zorg voor de in-
woners van Landelijk Noord. Het 
gaat hier niet zomaar om een 
verbindingsweg tussen twee dor-
pen. De Liergouw is een belang-
rijke toegangsweg voor Ransdorp 
en Holysloot en ook het school-
verkeer van en naar Schelling-

woude vindt over de Liergouw 
plaats. Daarnaast wordt deze 
gouw intensief gebruikt door het 
woon-werk verkeer met Uitdam, 
Marken en als sluipverkeer met 
Monnickendam. Ondanks de vele 
uitwijkhavens, waar overigens 
niet iedereen een gepast gebruik 
van maakt, is het verkeersaanbod 
dermate groot, dat ook buiten de 
uitwijkhavens gepasseerd wordt. 
Als gevolg hiervan worden de 
kanten van het wegdek steeds 
verder stuk gereden. De tijdelij-
ke reparaties zorgen voor een 

wegdek als een lappendeken en 
bieden even tijdelijk soelaas.
Het bovenstaande is al jaren 
bekend bij de verantwoordelijke 
diensten en bestuurders, maar 
krijgt niet de nodige aandacht.

Tijd voor actie!
Daarbij is de steun van zoveel mogelijk bewoners en gebruikers van 
belang: voorstellen vormgeven, stukjes schrijven, politiek inschake-
len, inspreken, ludieke acties en natuurlijk bijhouden van het grote 
Liergouwdossier!!!

Alle hulp is welkom, laat het niet van anderen afhangen, maar doe het 
samen. Reacties en handtekeningen via: 
www.facebook.com/dorpsraadransdorp

ongeval op 10 april j.l.

Een niet zo slimme man loopt langs 
het strand. Als hij in het water een 
zwemmer in moeilijkheden ziet, 
springt hij er in en redt hem. De 
zwemmer zegt: "Hartelijk dank. Ik 
ben geen mens, maar een goede 
geest. U mag twee wensen doen." 
"Da's mooi," zegt de man, "dan 
wens ik als eerste een fl es jene-
ver die nooit opraakt." De geest 
geeft hem een fl es jenever. De man 
drinkt er uit en als hij naar de fl es 
kijkt, zit 'ie nog helemaal vol. "Dat 
is fantastisch!" roept de niet zo 
slimme man uit: "Doe mij er nog 
maar zo een!" 

Nostalgie op het Purmerplein in 
verband met fi lmopnamen.
Op 19 april werden fi lmopnamen 
gemaakt voor de internationale 
bioscoopfi lm ‘Lyrebird’ over de Ne-
derlandse meestervervalser Han 
van Meegeren. Het tijdsbeeld is na 
de bevrijding in 1945. Voor het pro-
ject werd gezocht naar een locatie 
waar een mooi historisch straat-
beeld gefi lmd kon worden. Hoe kan 
het ook anders: ze zijn terecht ge-
komen in Amsterdam Noord. Rond-
om het Purmerplein en de Nieu-
wendammerdijk. Het is werkelijk 
een prachtige omgeving ! En niet 
alleen voor een fi lm. Komt u maar 
eens gezellig boodschappen doen 
op het Purmerplein. Dan kunt u de 
sfeer van vroeger zelf proeven !

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

Dealer: 
Dutch Perfect

AZOR
BSP 

en vele andere 
(top)merken

In 1 dag
 klaar

1 uur bandenservice

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com

‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

Men & Women Jeans

lentekriebels ?

wij hebben een hele 

leuke collectie 

voorjaars-

modellen !

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 
krijgt iedere moeder 

bij SLAGERIJ OOSTWAL bij aankoop een 

presentje !

Purmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam | 020-6369931 | www.juwelierakkermans.nl

Juwelier Akkermans

Bij aankoop van drie Melano 
balletjes: 1 gratis*

Shop nu zoete pastelkleuren 
volgens de laatste trends!

Voor moederdag

* de goedkoopste krijgt u gratis

Volg ons op 
Facebook!

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !

www.purmerpleinbuurtkrant.nl



Hernieuwde opening
Het Baken

Na een kleine renovatie in 2017 en 
2018 is Het Baken “klaar voor de 
toekomst”, een nieuw verfje, moo-
ie raambekleding, stoelen, lampen, 
planten etc.  zijn vervangen.

De vrijwilligers van Het Baken 
hebben daar een mooie inzet aan 
gegeven, dit voor de eenzame ou-
deren uit de buurt!

Op 4 april is met een kleine hap-
pening een “nieuw” Baken gevierd.

N���w� v�� 

 Vanaf nu ook fysiofi tness.

Avenhornstraat 41 
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam 

Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183

  Kwaliteit en persoonlijke aandacht.

  Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, 
  dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
 Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

Wees de verandering 
die je in de wereld 

wilt zien.

Gandhi

spreuk van de maand

Lees de Purmerpleinbuurt-
krant ook on line.

www.purmerpleinbuurtkrant.nl
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

U kunt (in overleg) altijd 
uw aankopen GRATIS 
thuis laten bezorgen.
Ook voor maaltijden !

Open ateliers noord

26 en 27 mei 2018 openen meer dan 70 kunstenaars 
hun atelier in Amsterdam Noord.

Op 26 en 27 mei 2018 gaan er meer dan 70 kunstenaarsateliers in Am-
sterdam Noord open. Wat maken die kunstenaars? Van keramiek tot 
beeldhouwwerk, van foto’s tot tekeningen, van sieraden tot autonome 
installa-ties, van wandkleden tot olieverfschilderijen.

Waar zitten zij?  
Verspreid over allerlei schilderachtige 
en rafelige delen van Noord, zoals 
rond de Nieuwendammerdijk, het 
werfgebied NDSM, de voormalige 
industriewijk Hamergebied en het 
sfeervolle Waterlandse dorp Durg-
erdam. 

Hoe belangrijk zijn zij, de kun-
stenaars? 

Zo belangrijk dat Amsterdamse bestuurders stimuleren dat kun-
stenaars zich vestigen op de rommelige, verlaten fabrieksterreinen van 
Amsterdam Noord. Die kunstenaars toveren de boel om in levendige, 
creatieve, aantrekkelijke gebieden. Daar komen al gauw restaurants, 
hotels en exclusieve gale-ries op af. En vervolgens stromen van nieuws-
gierigen en toeristen. Zo lijkt het wel, dat kunstenaars gebruikt worden 
voor het oppimpen van naargeestige locaties. Het gebied wordt inter-
essant voor het vastgoedwezen, de grondprijzen gaan omhoog, dure 
plannen voor glanzende futuristische wijken met sjieke woontorens 
en appartementen worden ontwikkeld. De kunstenaars worden eruit 
geknikkerd, of moeten zich wel terugtrekken vanwege de hoge kosten. 
Dat is gebeurd op het NDSM-terrein, en dreigt mogelijk te gebeuren in 
het Hamerstraatgebied, waar veel gebouwd gaat worden.
Maar kunstenaars gaan door met waar ze goed in zijn: de schoonheid 
en de tragiek van het leven in beelden vangen. De kunstenaars van de 
Open Ateliers Noord kennen Noord goed: Noord heeft licht, lucht 
en ruimte. Oud en nieuw slingeren in Noord intrigerend door elkaar 
heen.
Hotspots
Niet alleen de ateliers gaan open, ook op andere hotspots in Amster-
dam Noord wordt werk van de kunstenaars tentoongesteld. Zoals bij 
de Stichting Beeldende Kunst, de SB K, aan de Asterweg 1A, daar is een 
uitnodigende expositie met werk van alle kunstenaars. Hier worden 
kleine kunstwerken van alle kunstenaars aangeboden tegen aantrek-
kelijke actieprijzen. Ook zijn er exposities in de Durgerdammer kerk in 
Durgerdam en bij Museum de Noord, Zamenhofstraat 28 a.
En verder zijn er tentoonstellingen op het voormalige Draka-fabriek-
ster rein, bij Bijzonder Amsterdams, bij Halte Zamenhofstraat, het 
NDSM-terrein, en in het romantische Concertgemaal.
Op de website www.openateliersnoord.nl kunt u werk en adressen 
van de kunstenaars vinden. Op de website staat een kaart van Amster-
dam Noord waarop duidelijk staat aangegeven waar de open ateliers 
te vinden zijn.

Kort Persbericht  Open Ateliers Noord - 26 en 27 mei 2018  
 

 
Waar zitten ze?   
26 en 27 mei 2018 openen meer dan 70 kunstenaars hun atelier in Amsterdam Noord.  
Wat maken deze kunstenaars? Van keramiek tot beeldhouwwerk, van foto’s tot 
tekeningen, van sieraden tot autonome installaties, van wandkleden tot 
olieverfschilderijen. 
Waar zitten ze?  Verspreid over allerlei schilderachtige en rafelige delen van Noord, 
zoals rond de Nieuwendammerdijk, Halte Zemenhofstraat, het werfgebied NDSM, de 
voormalige industriewijk Hamergebied en het sfeervolle Waterlandse dorp Durgerdam, 
 
Hotspots 
Niet alleen de ateliers gaan open, ook op een aantal hotspots in Amsterdam Noord 
wordt werk van de kunstenaars tentoongesteld. Bij de Stichting Beeldende Kunst, de 
SBK, aan de Asterweg 1A is er een centrale expositie en worden kleine kunstwerken 
van alle kunstenaars aangeboden tegen aantrekkelijke actieprijzen. Ook zijn er 
exposities in de Durgerdammer kerk in Durgerdam, in Museum de Noord, op het 
voormalige Draka-fabrieksterrein, bij Atelier Bijzonder Amsterdams, Halte 
Zamenhofstraat, het NDSM-terrein en in het romantische Concertgemaal. 
Op de website  http://www.openateliersnoord.nl kunt u werk en adressen van de 
kunstenaars vinden. Op de website staat een kaart van Amsterdam Noord waarop 
duidelijk staat aangegeven waar de open ateliers te vinden zijn. 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met de PR commissie Open ateliers Noord 
Marieke Hunze: m.hunze@chello.nl of met Rogier Alleblas: telefoon 0622331257 

De maand mei wordt het erg druk 
en natuurlijk weer gezellig in Het 
Baken!

Zondag 6 mei kunnen de ou-
deren (van 11.00 tot 12.30 uur, 
kosten € 1,00 inclusief koffi e + 
…) een spelletje doen met enkele 
jongeren.
Er wordt geklaverjast op 7, 14 en 
28 mei, aanvang 12.45 uur. Ook 
op zondag 20 mei worden de 
klaverjaskaarten geschud, aanvang 
12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Op zondag 21 mei staat om 
13.00 uur de bingomolen klaar 
met de bingoballetjes, kom ook en 
win een mooie prijs!
Elke donderdag (3, 17, 24 en 31 
mei) wordt een lekker kopje koffi e 
geschonken (€ 1,00 van 10.00 tot 
12.00 uur), aansluitend wordt een 
lunch (€ 2,00) geserveerd.

NIEUW: elke derde donderdag 
is de koffi e/thee gratis inclusief 
een koek, dit betekent dat u op 
24 mei zonder portemonnee mag 
binnenstappen!
Voor alle activiteiten geldt: tevor-
en aanmelden want VOL = VOL.

Tijdens een extra openstelling 
is Het Baken onderdeel van de 
Wielerronde, welke op Hemel-
vaartsdag 10 mei wordt geor-
ganiseerd. Loop binnen voor 
een lekker kopje koffi e of een 
kopje soep!

de keukencrew (Ans, Marry, Lesley 
en Petra)

Corrie Cuyon in het midden 
(oprichtster van Het Baken) met 
Bep Plessius en Arnoud Boerwin-
kel

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ? 
 De prijs van dit blokje is € 54,85 

inclusief BTW en bijdrage bezorging. 
Half blokje: € 42,75 (all in)

Voor leden 
van de winkeliersvereniging:

heel blokje: € 47,35 
half blokje: € 35,25

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 
of kijk op www.netgezet.nl



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 mei bij Dierenspeciaalzaak Vermeulen
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK157

Schrijf het antwoord op een blaadje of onderstaand 
strookje en lever het zo spoedig mogelijk in bij 
Dierenspeciaalzaak Vermeulen of via ‘contact’ op
www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 15,-

OPLOSSING PUZZEL 
NUMMER 156
nachtvorst

De winnaar van puzzel 156 is: 
Sylvia Brouwer
ingestuurd via de website
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(dagindaguit)

Overmorgen is het de derde 
dag na woensdag.
De vraag: 
Welke dag was het eergisteren?

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

5 mei:
Vrijheidsmaaltijd 

op het Purmerplein
Op 5 mei worden in heel Amsterdam de Vrijheidsmaaltijden geor-
ganiseerd door het 4&5 mei comité Amsterdam. Dit jaar voor het 

eerst ook op het Purmerplein, van 17:00 tot 19:00uur. 
Het is een hele mooie gelegenheid om met buren samen 

te genieten van een heerlijke maaltijd. Er zal ook een verhalen-
verteller zijn die ons vertelt over de buurt van vroeger en nu.

Er is een grote pan soep en deelnemers wordt gevraagd om ook 
een gerecht mee te nemen om te delen.

Deelname is gratis, maar gaat wel op inschrijving, zodat van te 
voren bekend is hoeveel deelnemers er zijn. 

De inschrijving zal gaan via e-mail en via inschrijfl ijsten 
bij de winkeliers van het Purmerplein.

Vanaf 3 april is alle info over de vrijheidsmaaltijd te vinden op 
Facebook (Buurtgroep Nieuwendam en Buurtverhalen).

Vier de vrijheid mee !

Tot dan!

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !

Wij hebben alles in huis 
voor een geslaagde 
barbecuemaaltijd

4 mei herdenking 
in Nieuwendam

Programma voor de herdenking 
op 4 mei bij het Bezinningsmonu-
ment nieuwendam.
18.30 uur:  Verzamelen voor de 
Stille Tocht vanaf het Zwanenmeer, 
hoek Beemsterstraat-Alkmaar-
straat
19.00 uur: vertrek Stille Tocht via 
Beemsterstraat, rechtsaf rondom 
het Purmerplein naar het bezin-
ningsmonument
19.30 uur: herdenkingsprogram-
ma met medewerking van de Mu-
ziekvereniging Waterland
19.45 uur: toespraak door Hans 
Gerson, oud-wethouder Amster-
dam
19.52 uur: voordracht gedicht 
door leerlingen IJdoornschool
19.58 uur: Last Post
20.00 uur: twee minuten stilte, 
waarna Wilhelmus en bloemleg-
ging.

Moederdag

Traditioneel wordt Moederdag op 
de tweede zondag in mei gevierd. 
In 2018 is dat op zondag 13 mei. 
Dit is overgewaaid uit de Verenigde 
Staten. Het vieren van Moederdag 
op de tweede zondag van mei is 
traditie in o.a. Nederland, België, 
Duitsland, Denemarken, Italië, 
Turkije, Australië en Amerika.

Moederdag wordt in veel landen 
van de wereld gevierd, maar niet 
altijd op dezelfde datum. 
In veel (katholieke landen) wordt 
Moederdag op 15 augustus ge-
vierd, de dag van Maria-Ten-
hemelopneming. In de christelijke 
kerk is Maria de moeder van Jezus.
In Spanje en Portugal wordt Día 
de la Madre de eerste zondag in 
mei gevierd.
In Frankrijk wordt Moederdag 
gevierd op de eerste zondag van 
juni (La fête des mères).


