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PURMERPLEIN
buurt krant

 

PUZZEL
Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK163

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 162
Dat is niet mogelijk, want die man is 
al overleden, anders kan zijn vrouw 
geen weduwe zijn.

De winnaar van puzzel 162 is: 
Yvonne Blaauw
Schoorlstraat 32

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

(crptgrm)

Een ander woord voor:

Een metalen klant.

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

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

U KUNT NU AL 
EEN AFSPRAAK 

MAKEN VOOR DE 
DRUKKE 

DECEMBERMAAND

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 Elmpt

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

HENRYWilt 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

Volendammer vishandelaren voor voormalig café IJ zicht aan de 
Nieuwendammerdijk

Sinte sinte Maarten
zondag 11 november

VERRASSEND AMSTERDAM-NOORD

VERRASSEND AMSTERDAM-NOORD 
IS EEN THEMAWANDELING.

Dit jaar "Architectuur in Amsterdam-Noord" 

Architectonisch gezien is Amsterdam-Noord een uniek deel van Am-
sterdam. Van negentiende-eeuwse dijkhuisjes, tuindorpen, industriële 
bouwwerken op de voormalige 
scheepswerven tot vooruitstrev-
ende en hedendaagse architectuur 
als het Kraanspoor en EYE. Noord 
heeft het allemaal. 
In het Noorderpark werd het 
nieuwe klimaatneutrale Noorder-
parkbad gebouwd, dat werd uit-
geroepen tot het mooiste zwembad van de wereld. Laat u verrassen !!! 

Afstanden en starttijden: 25 km 9.00-10.00 uur - 17 km 9.00-11.00 uur
10 km 9.00-12.00 uur - 5 km 9.00-13.00 uur. Startbureau: open van 
8.45 - 17.00 uur.  De kantine is open om 8.30 uur 
Startplaats: dvcBuiksloot, Baron de Coubertinlaan 6, 1034ZK Amster-
dam. Voldoende gratis parkeerruimte aanwezig. 
Inschrijfgeld: € 4,50 € 3, -.  Info: 06-17223216

Sint Maarten wordt vaak met een gans afgebeeld. Dit 
vanwege een legende: Martinus zous zich in een ganzen-
hok verstopt hebben op het moment dat hij gevraagd 
werd om bisschop te worden. Toen men hem zocht, ver-
raadde het lawaai van oplettende ganzen de plaats waar 
hij zich verborgen hield.

In vroeger tijden vierde men in huisgezinnen het feest 
van Sint Maarten met een groots feestmaal en het geven 
van geschenken aan elkaar. Die geschenken bestonden 
vooral uit ganzen: Sint Maartensganzen.

In de Middeleeuwen geloofden de mensen dat de beenderen van de 
Sint-Maartensgans bescherming boden tegen dreigend onheil. Sommige 
onderzoekers zien in de ganzenslacht bij Sint Maarten een overeen-
komst met gebruiken uit de Oudheid.

Op 11 november werd namelijk het feest van de Romeinse god Mars 
gevierd. Hij was niet alleen de god van de oorlog, maar ook de god van 
de boeren. Als dank voor de oogst offerden de Romeinen een gans aan 
hem. De kleur van het borstbeen van de gans voorspelde dan het weer 
voor de komende winter.

In Groningen en Oost-Nederland dienden vooral vetgemeste ganzen 
als Sint-Maartensvoedsel. Onder andere in Deventer, Zwolle en Coe-
vorden waren er speciale ganzenmarkten. Vooral in Groningen stonden 
vaak spekpannenkoeken van boekweitmeel op het menu. Ook was het 
gebruikelijk om op de elfde november het ganzenbordspel weer te 
voorschijn te halen

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

Heel veel FARMFOOD 
producten verkrijgbaar bij

Henry laat bij jou thuis geen 
pluisje of vuiltje achter. Henry 
rolt soepeltjes rond dankzij 
zijn twee grote wielen aan de 
achterkant en de twee zwenk-
wieltjes aan de voorkant. De 
stootrand rondom de stof-
zuiger beschermt meubels en 
muren tegen krasjes

Nu ook in klein model

slechts E 159,-

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



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

tekstverzorging
NET GEZET

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

365 dagen in beeld.

Met een gepersonaliseerde 
kalender ben je elke dag in 

beeld bij je klanten.

Wandkalenders, 
jaarplanners, 

bureaukalenders,
bureauonderleggers
of bijvoorbeeld de

minikalenders
(formaat creditcard)

verkrijgbaar in karton met 
beschermlaag 

1000 stuks
al vanaf € 40,-

(incl. BTW, opmaak en verzending)

of als plasti c card 
of magneetsti cker

spreuk van de maand

Lees de 
Purmerpleinbuurt-
krant ook on line.

www.purmerplein
buurtkrant.nl

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Je kunt er over 
dromen,

je kunt het ook 
doen.

Walt Disney

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

De 'r' zit weer in de maand, dus tijd voor...

erwtensoep !

of een van onze 
huisgemaakte stamppotten.

- - - c a r t o o n - - -

Komt u ook een keer gezellig 
buurten in Het Baken? Ook in 
november maken onze vrijwil-
ligers het weer gezellig voor de 
eenzame ouderen uit de buurt.
Even terugkijkend op de afgelopen 
maand: 
Op 3 oktober heeft een ergo-
therapeute van Ergotherapie/
Avenhornstraat een voorlichtings-
uur gegeven over valpreventie 
door middel van een dobbelspel.
Een zeer nuttige bijeenkomst 
met een goede opkomst!
Onze vaste gasten hebben op 
10 oktober een bustour ge-
maakt langs de kust met een 
heerlijke lunch in IJmuiden, 
het mooie weer werkte mee!
Hoe ziet de agenda van novem-
ber eruit?
Er wordt geklaverjast op 5, 12, 19, 
en 26 november, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 11 novem-
ber worden de kaarten geschud, 
aanvang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Zondag 4 november speelt 
“oud en nieuw” wat spelletjes 
(van 11.00 tot 12.30 uur, kos-
ten € 1,00 inclusief koffi e + …).
Op woensdag 21 novem-
ber wordt er gesjoeld, aan-
vang 13.00 uur inclusief een 
kopje koffi e/thee voor € 2,00.
Op zondag 25 november rol-
len de bingoballetjes weer, aanvang 
13.00 uur, kom ook en win een 
mooie prijs, kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (1, 8, 15, 22 en 
29 november) wordt een lekker 
kopje koffi e geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd. Elke derde donderdag 
is de koffi e/thee gratis inclusief 
een koek, dit betekent dat u op 15 
november niet hoeft te betalen!
Welkom op de Avenhorn-
straat 18hs (aanmeldin-
gen graag op 020-6372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevo-
ren aanmelden want VOL = VOL

bruinebonensoep !

Even kennismaken met
Rijk van den Hoek is vieren-
tachtig jaar, werd geboren in Voor-
schoten, toen een beginnend foren-
zendorp voor Leiden, Den Haag en 
Rotterdam. Hij woont sinds 1975 
in Amsterdam met een onderbre-
king van 12 jaar in Broek in Wa-
terland. Hij heeft het van leerling 
rietdekker tot beleidsmedewerker  
geschopt, via menig ander be-
roep en allerlei opleidingen. Hij is 
alleenstaand na twee huwelijken, 
heeft drie volwassen dochters en 
zes kleinkinderen waar hij gek op 
is. In z'n vrije tijd doet hij nog steeds 
vrijwilligerswerk, onder andere bij 
Sweet 70 in de Modestraat op het 
Buikslotermeerplein. 
Rijk zal maandelijks te lezen zijn in 
de Purmerpleinbuurtkrant waarin 
hij herkenbare verhalen schrijft 
over de buurt en zijn generatie.

Ik heb t koud - 
ik ben oud
door Rijk van den Hoek.

Ik ben bijna 85, woon alleen en dat 
is ook niet alles. In een groter huis 
met meerdere mensen zou mis-
schien aardiger zijn. Waar je af en 
toe eens even kan gaan buurten. 
Even kletsen, of elkaars zorgen 
delen, elkaar de put in of juist uit 
praten, het wereldgebeuren om-
buigen, de president vervloeken 
of de kerstman prijzen, of de vogel 
bewonderen die hoog in de boom 
zit. Dat ie er niet uitknikkert van 
de kou. Zulke nozele dingen dus. 
Maar je ook schielijk of sloom 
kunnen terugtrekken in je eigen 
ruimte. 

Voordat ik 6 jaar was keek ik wat 
rond in de wereld die voor mij nog 
nieuw was toen. Daar heb ik aar-
dig wat ouderen meegemaakt. Mijn 
oude opoe. Die zag er zoooo oud 
uit. Ze had denk ik tbc. Een won-
der dat niet de hele familie werd 
aangestoken. Opoe was echt oud, 
zo te zien veel ouder dan opa. Zij 
had dan ook de kinderen gebaard. 
En dat waren er nogal veel... Over 
het sterke geslacht gesproken... 

Het oudste stel waren mijn moe-
ders grootouders. Zij was streng 
gelovig, bij haar moest je op je 
woorden passen. Hij speelde klari-
net, ventte brood en stak straat-
lantaarns op. Ze woonden in een 
van de oude huisjes rondom 'de 
muur van t oude kerkhof'. Er was 
alleen een binnenplaatsje tussen 
waarop de poepdoos stond. Opa 
zei vaak: Als ik dood ben, gooi je 
mij maar over t muurtje. Dat was 
wel de kortste weg. Ω

De tijd dat er voor deze klussen nog 
ladders waren is bijna voorbij.

Op 21 november is bij 
Vermeulen dierenvoeding

Purmerplein 9
van 13:30-15:30 uur

onze dierenarts aanwezig.

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

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

Volg ons op 
Facebook!

Juwelier Akkermans

Zoals het klokje thuis tikt, tikt 
het nergens. Dat geldt ook voor 

onze mooie jubileumklok! 
(35x35cm) 

Jubileumprijs:€50

- - - m o p j e - - -
Er lopen twee niet zo snuggere 
kinderen over straat tijdens Sin-
temaarten. Zegt het ene kindje 
tegen het andere: "Als je kan 
raden hoeveel snoepjes ik in mijn 
zak heb, dan krijg je ze alle 5." 
Antwoordt het andere kindje: "7"

Landelijke intocht Sinterklaas

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt in 2018 plaats op zaterdag 
17 november in Zaanstad.

Iedere eerste zaterdag na Sint Maarten (11 november) komt Sinter-
klaas in Nederland aan. Hij wordt door een menigte zingende kin-
deren ontvangen en het evenement is groots op de televisie te volgen. 
Sinterklaas wordt steevast geïnterviewd en net als de koning op Ko-
ningsdag en prins carnaval tijdens de 'dolle dagen' wordt hij offi cieel 
door de burgemeester ontvangen.

Op zaterdag 17 november 2018 
zet Sinterklaas weer voet aan wal 
in Nederland. De Goedheiligman 
en zijn Pieten worden in in het his-
torische dorp Zaandijk verwelkomd 
door burgemeester Jan Hamming. 
Daarna begeeft de Sint zich te paard 
naar de Zaanse Schans.

Intocht SinterklaasVoor 1945 werd 
Sinterklaas meestal door slechts één Piet vergezeld, maar tegenwoor-
dig buitelen in zijn gevolg tientallen Zwarte Pieten, die snoepgoed uit-
delen en daarnaast veel capriolen en gekkigheid uithalen. De Zwarte 
Pieten zijn clownesk en een beetje dommig, met als uitzondering een 
zogenaamde 'hoofdpiet', die in de praktijk nog de verstandigste fi guur 
lijkt te zijn van het hele gezelschap uit Spanje.

Kort na de landelijke intocht komt Sinterklaas ook in bijna alle steden 
en dorpen aan en wel met de meest uiteenlopende vervoermidde-
len. De schimmel ontbreekt echter zelden. Ook al wordt de bisschop 
per boot, koets, brommer of helikopter aangevoerd, vaak staat er 
een nerveus paard te wachten op de soms niet erg bedreven ruiter, 
waarna het dier zorgt voor een al dan niet spectaculaire intocht ter 
plaatse. Meestal gaat het natuurlijk goed en wuift de Sint waardig vanaf 
zijn rijdier naar de toegestroomde menigte, maar in tv-programma's 
(en op YouTube) zijn diverse Sinten te zien die met fl adderende man-
tels en wankele mijters op onfl atteuze wijze van bokkende paarden 
worden geslingerd.

Nationale Cobot Dag

De 'Nationale Cobot Dag' is in 
2018 in het leven geroepen om 
de bekendheid van Collabora-
tieve Robots (cobots) te ver-
groten en daarmee de acceptatie 
te bevorderen. Dit jaar wordt de 
'Nationale Cobot Dag' gehouden 
op woensdag 21 november 2018 
in Tiel.

Cobots zijn de robots waar we 
mee samenwerken. Ze zijn veilig 
om naast te staan, ze zijn licht, 
makkelijk programmeerbaar en 
fl exibel.

Bedrijven die zich bezig houden 
met cobots laten tijdens de 'Na-
tionale Cobot Dag' zien wat de voordelen zijn van cobots en welke 
mogelijkheden er zijn om repeterende taken te automatiseren met 
cobots. Er worden diverse merken cobots gedemonstreerd, met hun 
applicaties en welke tools en toebehoren er zijn om van de cobot het 
fl exibel inzetbare gereedschap te maken dat het is.
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Elke maandag en dinsdag
2e bakje stamppot 
voor de halve prijs

Elke zaterdag
2e bakje salade

voor de halve prijs


