Tentoonstelling De Watersnood 1916
in de Ransdorpertoren.

8.70
NU VOOR

€

Heerlijke aardbeienslof
Alleen tegen inlevering van deze
coupon €8,70 (normaal €9,70)
Geldig van 01 t/m 30 juni 2018

Amsterdam • Monnickendam
Purmerend • Volendam

Kelly Fashion

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 kreeg Waterland een ramp
te verduren. Op twee plaatsen brak de dijk van de Zuiderzee door
en stortte het water zich over het land, de
boerderijen en de dorpen. De laatste dijkdoorbraak had plaatsgevonden in 1825 toen
de dijk bij Durgerdam bezweek. Hoewel
het dijkbeheer sinds die tijd aanzienlijk was
verbeterd, kon een noordwesterstorm op
13/14 januari 1916 toch een groot gebied
onder water zetten. De dijken waren door
de grote hoeveelheid regen doorweekt en
konden hierdoor minder weerstand bieden
aan het woeste water. Met
grote kracht drong de zee
door een aantal breuken in
de Waterlandse dijk en overstroomde het achtergelegen
land. De voornaamste oorzaak van deze breuken was
het slechte onderhoud.

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

Openingstijden:
april t/m september: zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur
juli en augustus: dagelijks van 11.00-17.00 uur - maandags gesloten
Op afspraak 020-4904605 of via de mail: ransdorpertoren@xs4all.nl
Toegang 0,50 euro

PUZZEL

OPLOSSING:
Het antwoord is:
Naam:
Adres:

telefoonnummer:

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

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

nr. 158
juni 2018

De Purmerpleinbuurtkrant wordt maandelijks verspreid in Amsterdam-Noord, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp
en Schellingwoude in een oplage van 10.000 stuks. Uitgave, redactie, opmaak en druk: Net Gezet-tekstverzorging, Amsterdam.
Tel.: 06 29 28 30 97 - E-mail: info@netgezet.nl - Verspreiding: 020-6360308 - www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Aanbiedingen gelden voor deze maand, tenzij anders vermeld en zolang de voorraad strekt. Zetfouten voorbehouden.
Kopij en advertenties voor de volgende Purmerpleinbuurtkrant inleveren of liever mailen vóór 22 juni 2018

In 1 dag
klaar

Vaderdag

Dealer:
Dutch Perfect
AZOR
BSP
en vele andere
(top)merken

Opvallend was dat de dijken niet vanaf
de buitenzijde, maar vanaf de niet versterkte binnenzijde werden ondermijnd. De schade werd nog verhevigd
door de storm met sneeuw en vorst
van 17 februari. Veel van de deels vernielde huizen stortten alsnog in.
Over deze watersnoodramp is een
boek verschenen en aldaar in te
zien.

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,-

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women

1 uur bandenservice

De op 10 mei gereden wieler- De Ransdorper Toren is weer geopend.
ronde op het Purmerplein was
De Ransdorper Toren trekt jaarlijks
een groot succes !
duizenden bezoekers. Naast toeristen
ook veel mensen uit de Amsterdam en
Wilt u ook voordelig
omgeving. De toren is tevens een toe-ristisch informatie punt (TIP) waar
adverteren in de
diverse folders en ﬁetsroutes te verkrijgen zijn. Dit jaar heeft u de laatste
Purmerpleinbuurtkrant ?
kans de tentoonstelling van de Watersnood van 1916 te kunnen bezichtigen.
De prijs van dit blokje is € 54,85
Iedereen die de toren wil beklimmen om van het weidse uitzicht te genieten
inclusief BTW en bijdrage bezorging. kan gebruik maken van de openingstij-den of komen op afspraak.Op de
Half blokje: € 42,75 (all in)
tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstelling te bekijken.
Voor leden
van de winkeliersvereniging:
heel blokje: € 47,35
half blokje: € 35,25

PURMERPLEIN
buurt krant

Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

PPBK158

zondag 17 juni

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

juni reclame

katten
vervoerbox
95

nu

9.

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Vieze luchtjes ?!?

Voor al uw
apparaten
hebben wij de
juiste
reinigingsproducten.

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 157
dinsdag

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw
in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was.
Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het
doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij
was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een
Moederdag had gelanceerd.
De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de
staat Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee
om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande
Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in
het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas ofﬁcieel in de
VS erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.
In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd., Op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten
werd in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de
derde zondag van juni.

De winnaar van puzzel 157 is:
Mevr. C. van Leeuwen
Schouwstraat 28

BISTRO

Place du Nord
juni menu € 27,50
Vitello tonato (kalfsvlees met saus
van ansjovis en tonijn)
Steak met stroganoffsaus, of
Op de huid gebakken kabeljauw
Chocoladefudge taartje
Keuken open
van 17.00 - 22.00
ma en di
gesloten

Purmerplein 8
Amsterdam-Noord
voor reserveringen:
tel: 020-6360154
www.placedunord.nl

ee !

vaderdagid

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

?

(feit of fabel)
50% kans

De Eiffeltoren werd
ontworpen door
Gustav Eiffel

Fa. Lafeber

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

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Aannemersbedrijf Van Elmpt
Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen
Monumenten herstel
Bouwkundige werkzaamheden
Machinaal Timmerwerk
Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam

www.vanelmpt.com
tel. 020 - 632 42 39
email info@vanelmpt.com

Na ongeveer een jaar op het mooie Purmerplein
te hebben mogen zitten met mijn Permanente Make-Up Studio, heb ik de keus
gemaakt om naar een ander pand te gaan verhuizen en daar verder te gaan met
mijn werkzaamheden.
Ik wil al mijn klanten bedanken voor het vertrouwen dat zij mij gegeven
hebben en hoop jullie terug te zien als het kan op mijn nieuwe
locatie aan de Vredeweg 1-V in Zaandam!
BEDANKT!
Liefs, Corina van PMU Studio Skin Art.

info@pmustudioskinart.nl

---lezers schrijven--Aardbeienslof van
Broodje De Leeuw
Eind 50-tiger jaren besloten mijn
ouders te verhuizen naar de Zaanstreek. Tijdens de maandenlange
zoektocht naar een, door hun
gewenst huis, reden we regelmatig
via Amsterdam Noord. Bij het passeren van het Purmerplein kreeg
ik vaak het gevoel: ‘eindelijk, hier
weer de bewoonde wereld’!
In 2014 besloten mijn echtgenote
en ik naar Amsterdam te verhuizen om in 2015 een appartement
te kopen in Amsterdam Noord.
Tijdens mijn eerste ﬁetsrit langs
het Pumerplein in 2015 komt
het toenmalige gevoel weer binnen; ‘eindelijk, hier de bewoonde
wereld’. Voor het dagelijks brood
kom ik nu bij Broodje de Leeuw.
Zo ook op zaterdagmorgen. Ik wil
iets lekkers voor bij de kofﬁe en
zie een aardbeienslof in de vitrine
liggen. Ik vraag: “ook door jullie
zelf gemaakt?” Dit wordt beaamd.
Ik koop de aardbeienslof. Tijdens
de kofﬁe presenteer ik een stuk
aardbeienslof. Al tijdens onze eerste hap hebben mijn echtgenote
en ik de ervaring: ‘wat is deze
aardbeienslof lekker’. Het toegevoegde cremé-bed in de slof is
van uitstekende kwaliteit en vooral
van smaak. De koek van de slof is
heerlijk krokant en uitstekend van
kwaliteit en smaak. De aardbeien
zijn lekker!
Nadat de aardbeienslof was
gegeten, bedacht ik: ik ga mijn heel
positieve eet-ervaring met de aardbeienslof van Broodje de Leeuw
breder bekend maken. Dames van
Broodje de Leeuw, mijn complimenten voor deze overheerlijke
aardbeienslof.
Joost Koene

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

Juwelier
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Volg ons op
Facebook!

vanaf

€19,95

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

Optreden Amsterdams Smartlappenkoor
Op zondag 17 juni 2018 om 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00
uur treedt Het Amsterdams Smartlappenkoor op in het kerkje van
Zunderdorp. Dat optreden is een onderdeel van de bekende vier
muzikale ﬁetstochten lang de kerken van Waterland.
Het is lachen, zingen en huilen met Het Amsterdams Smartlappen
Koor. Juist nu, in deze barre tijden! Stilletjes luisteren en huiveren bij
‘Het bedelmeisje’, ‘De schooier en zijn hond’, ‘De dievenwagen’ en
‘Een vrouw die niet deugt'.Van harte en uit volle borst meezingen met
’De afgekeurde woning’, ‘Ach
vaderlief toe drink niet meer’,
‘De smokkelaar’ en ‘Geef mij
maar Amsterdam’. De zangers
en zangeressen vertolken ruim
125 levensliederen op een intense en doorleefde manier.
40 mannen en vrouwen die
weten wat leven, afzien en
genieten is. Als Het Amsterdams Smartlappenkoor losbarst, gaat de
adrenaline stromen, wordt er meegezongen, meegedeind, gelachen
en gehuild. Het koor wordt scherp gehouden door dirigent Paul van
Utrecht die zelf de arrangementen maakt. De instrumentale ondersteuning is van accordeonist Rob Vlaar en/of Toni Smith en tubaspeler
Alfredo. Een mooie gelegenheid om eens te komen kijken en luisteren
naar dit koor. Veel meer informatie over dit koor en hun optredens
vindt u op: www.smartlappenkoor.nu

---mopje--Mijn vader is enorm eigenwijs.
Toen hij voor de rechter stond gaf
hij die bankoverval niet toe. Hij
had het wel gedaan, maar gaf niet
toe. Toen zei de rechter:”Man,
hoe kun je nog ontkennen, ik kan
wel honderd getuigen aanwijzen
die het gezien hebben!” Waarop
mijn vader antwoordde:”Dat is
nog niets, ik kan er wel duizend
aanwijzen die het niet gezien hebben!”

spreuk van de maand

Te midden
van de moeilijkheid
ligt de mogelijkheid.
A. Einstein

Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183
Vanaf nu ook fysioﬁtness.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.
Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,
dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

Boerenmarkt
Eens in de drie jaar organiseren de
Kerk van Zunderdorp, voetbalclub
HBOK en Stichting Diensten met
Belangstellenden uit Amsterdam
de Boerenmark in Zunderdorp
om geld op te halen voor verschillende activiteiten.
Dit jaar vindt de Boerenmarkt
Zunderdorp plaats op 9 juni a.s.
van 10.00 - 17.00 uur. In de weilanden rond de kerk van Zunderdorp
kunt u deelnemen aan activiteiten,
genieten van landelijke hapjes en
drankjes, meedoen met wedstrijden hooivork darten, voetbalclinic’s door HBOK en kunt u bij
de rijk gesorteerde kramen verse
streekproducten kopen.
Ook is zorgboerderij Ons Verlangen aanwezig met veel dieren.
Kinderen mogen o.a. de geitjes
een ﬂes geven, is er een tentoonstelling met oude en nieuwe landbouwvoertuigen. De Waterlandse
melkschuit is te bewonderen in de
domineesloot. Verder zijn er div.
optredens.
De opbrengst van de Boerenmarkt komt volledig ten goede aan
de drie organisaties. De opbrengst
wordt evenredig verdeeld (iedere
organisatie ontvangt 1/3 van de
opbrengst).

De maand mei is een erg drukke
maar zeer zeker leuke maand
geweest voor de Baken-ouderen
én de buurt!
Koningsdag werd niet alleen met
een vrijmarkt op het Purmerplein
gevierd, ook in Het Baken kon een
oranje lekkernij of een kop snert
gegeten worden.
Op Hemelvaartsdag werd de
wielerronde georganiseerd en de
wielrenners scheurden langs het
Baken; bezoekers/organisatoren
van de wielerronde én buurtbewoners hebben ook die dag iets
gedronken of een kopje soep kunnen eten.Op 15 mei heeft notaris,
mevrouw Eveline Schot, een lezing
gegeven over het levenstestamen,
een zeer interessant onderwerp,
bleek voor de aanwezigen.

WATERLAND – KERKENLAND 2018
23 jaar muzikale ﬁetsroutes
door de achtertuin van Amsterdam

Voor het drie-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.en wel
op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op
zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018.
Deze muzikale ﬁetsroutes voeren u
door het prachtige Noord-Hollandse
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.
Er is een gevarieerd aanbod: van
klassiek tot jazz en van shanty tot folk.
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. Om
de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel geﬁetst worden.
Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en
de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag.
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute.
Met de Noordroute, op 23 en 24 juni, ﬁetsen we langs de kerkjes van
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam.
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op
elk heel uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk
langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten.
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te ﬁetsen.
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de
kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed
mogelijk om van kerk tot kerk te ﬁetsen.
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost €
7,50. Verkrijgbaar tijdens het ﬁetsweekend bij iedere deelnemende
kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in
Monnickendam.Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.

De juni maand is ietwat rustiger
maar niet minder gezellig!
Zondag 3 juni kunnen de ouderen (van 11.00 tot 12.30 uur,
kosten € 1,00 inclusief kofﬁe + …)
een spelletje doen met enkele jongeren.
Er wordt geklaverjast op 4 en
10 juni, aanvang 12.45 uur. Ook Fiets mee en geniet!
op zondag 10 juni worden de
klaverjaskaarten geschud, aanvang
12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Garantie voor Topkwaliteit
De vaders worden op 17 juni
Slagerij OOSTWAL
verwend met een brunch, aanPurmerplein 26 - Amsterdam-N
vang 11.00 uur, kosten € 3,00 p.p..
tel./fax: 020-6360992
Aanmelden vóór 12 juni, er is een
beperkt aantal plaatsen, ook als u
geen vader bent, bent u van harte
welkom!
Op zondag 24 juni rollen de
bingoballetjes weer, aanvang 13.00
uur, kom ook en win een mooie
prijs, kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (7, 14, 21 en 28
juni) wordt een lekker kopje kofﬁe
geschonken (€ 1,00 van 10.00 tot
12.00 uur), aansluitend wordt een
lunch (€ 2,00) geserveerd.

Reserveer nu vast
in verband met
de vakantieperiode !
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

Op 16 juni 2018 is bij
Vermeulen diervoeding
Purmerplein 9
van 15.00-17.00 uur
onze dierenarts aanwezig.

---cartoon---

Het is weer BBQ weer !

NIEUW: elke derde donderdag is de
kofﬁe/thee gratis inclusief een koek,
dit betekent dat u op 21 juni zonder
portemonnee mag binnenstappen!
Voor alle activiteiten geldt:
tevoren aanmelden want
VOL = VOL.

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

SLAGERIJ OOSTWAL

NET GEZET
tekstverzorging
Verras u zelf
en vraag eens vrijblijvend
een oﬀerte aan voor uw
drukwerk.
Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

