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Gelukkig nieuwjaar !
u een
wij wensen
d
goed lopen
2018 !

Het is het begin van een nieuw jaar. We wensen elkaar middels een
kaart of bericht een Gelukkig Nieuwjaar. Er zullen weinig mensen zijn
die bij het lezen van zo’n bericht de rode pen ter hand nemen om de
spelling te corrigeren. Toch is wat er staat niet helemaal juist gespeld.
Het is niet nodig om het woord Gelukkig met een hoofdletter te schrijven. Bijvoeglijke naamwoorden krijgen immers nooit een hoofdletter
als ze ergens in een zin voorkomen, behalve als ze deel uitmaken van
een naam, zoals Witte Donderdag of Goede Vrijdag. En dat is hier niet
het geval.

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51
Dan naar de andere hoofdletter in de wens: gelukkig Nieuwjaar. Voor
de namen van feestdagen geldt dat ze met een hoofdletter geschreven worden. Ze zijn immers vergelijkbaar met eigennamen. Dat betekent dat Nieuwjaar terecht een hoofdletter krijgt als het verwijst naar
nieuwjaarsdag, 1 januari. Als het woord echter betrekking heeft op een
jaar dat pas begonnen is of op het punt staat te beginnen, moet het met
een kleine letter geschreven worden. Wie iemand een gelukkig Nieuwjaar wenst, hoopt dat die persoon een fijne dag heeft op 1 januari. Pas
als je iemand een gelukkig nieuwjaar wenst, strekt die wens zich uit
over het hele komende jaar.

BISTRO

Place du Nord
januari menu € 27,50

 Tomaten-groentesoep
 Ierse kogelbiefstuk met pepersaus,
of
 Gebakken schol met remoulade
 Huisgemaakt aardbeienijs met
slagroom
Keuken open
van 17.00 - 22.00
ma en di
gesloten

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

GEZOND

NIEUW
JA A R

Wij wensen u het allerbeste voor 2018 en dus een gelukkig, voorspoedig, gezond en gezellig nieuwjaar. (allemaal met kleine letters) !

Aannemersbedrijf Van Elmpt
Wij wensen een
ieder een kleurrijk
en haarﬁjn 2018
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

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

Volkoren Kaal
nu voor €1,95
(Normaal €2,50)

Alleen op vertoon van deze bon.
Maximaal 1 bon per klan

Amsterdam • Monnickendam
Purmerend • Volendam

Opmerkelijk 2017

Tot het meest misleidende product van 2017 is het ‘goudeerlijke boerenmaisbrood’ van Jumbo
verkozen. Deze twijfelachtige eer
krijgt Jumbo omdat in het maisbrood geen spoortje mais te vinden is (als je de mais-schilfertjes
aan de buitenkant niet meetelt).
Als tweede scoorde Aldi met hun
leverworst, waar geen lever in
blijkt te zitten. Ook verkoopt Aldi
citroencencentraat. Maar dat is
aangelengd met water ! Ook Conimex’ Ketjap Manis scoorde hoog:
dit wordt gekenmerkt als zoete
schenkstroop met een ketjapsmaakje. Ook Albert Heijn gaat in
de fout met zijn Muesli Vezelrijk,
terwijl blijkt dat het juist de minste
vezels van alle muesli’s bevat. Doe
maar gewoon uw boodschappen
op het Purmerplein.

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

---mopje--Een vader en een kind komen een
kapperzaak binnen.
De vader laat zich knippen en als
hij klaar is vraagt hij aan de kapper:
"Wilt u mijn zoontje nu nog knippen terwijl ik het geld haal?"
Kapper knikt: "Ja hoor!"
1 uur later:
"Nou, je vader moet het geld wel
van heel ver halen."
Kind:
"Nee hoor, dat was m'n vader niet.
Het was een man die me op straat
aansprak en of ik m'n haren gratis
wilde laten knippen."

---cartoon---

Woord van het Jaar 2017
Het is u vast niet ontgaan. Er zijn in 2017 weer heel wat ‘leuke’ woorden
onze mooi taal ingeslopten. Elke jaar is er de verkiezing van ‘Het Woord
Van Het Jaar’. Er zijn er zelfs twee (ja, waarom niet?). De Dikke Van Dale
heeft deze woorden getipt als favorieten.
appongeluk - cryptokoorts - fipronilei - lokterrorist - klimaatpauper merkellego - metoo-verhaal - regenboogtaal - valboete en warmtezombie.
WOORD VAN
De meeste woorden zijn vrij eenHET JAAR 2017
voudig te verklaren. Met merkellego
appongeluk
kun je nog de mist in gaan wanneer
je de klemtoon verkeerd legt.
Hiermee worden de op legoblokjes lijkende betonblokken genoemd
die in Duitsland zijn weggelegd in het kader van terrorismebestrijding,
het beleid van Angela Merkel. Maar om dat nu het woord van het jaar
te nomineren?
Dit zijn de genomineerde woorden van Onze Taal, die ook elk jaar een
verkiezinf van Het Woord Van Het Jaar heeft. De uitslag van Onze Taal
wordt op 30 december bekend gemaakt.
aflosboete - filterbubbel - gifei - nepnieuws - toetsenbordterrorist brexitbuit - genderneutraal - metoo - plofklas - weigeroma
De meeste woorden zijn toch vooral mediawoorden die je in krantenkoppen ziet. Wellicht wordt het nepnieuws, gezien de impact die het
brengen van nepnieuws kan hebben. En daarbij is nepnieuws wel een
begrip dat ons in 2017 behoorlijk heeft beziggehouden.
(Bron: Dutch Cowboys)

Juwelier Akkermans
Volg ons op
Facebook!

Fijne gouden colliers
v.a. €125
met schitterende zirkonia
hangertjes v.a. €49

Zinzi horloges v.a. €89
nu met gratis Zinzi armband
Purmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam | 020-6369931 | www.juwelierakkermans.nl

Lees de
PURMERPLEINBUURTKRANT
ook on line.
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Nieuws van

De ouderen hebben het in 2017
prima naar hun zin gehad. Onze
vrijwilligers hebben hen in de watten gelegd en ook in het nieuwe
jaar wordt het weer gezellig in Het
Baken!
Er wordt geklaverjast op 8, 15,
22 en 29 januari, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 14 januari
worden de klaverjaskaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten €
2,00 p.p.
Op zondag 28 januari staat om
13.00 uur de bingomolen klaar met
de bingoballetjes, kom ook en ga
met een prijsje naar huis!
De vrijwilligers schenken op 4, 11,
18 en 25 januari een lekker kopje
koffie (€ 1,00), aansluitend wordt
een lunch (€ 2,00) geserveerd.
Op woensdag 17 januari bent u
om 13.00 uur van harte welkom op
onze Nieuwjaarsbijeenkomst,
de oliebollen staan dan klaar!
Inmiddels “ingeburgerd”, ons
spelletjesuur “Jong Ontmoet Oud”.
De ouderen kunnen op zondag
21 januari (van 11.00 tot 12.30
uur, kosten € 1,00 inclusief koffie +
…) een spelletje doen met enkele
jongeren, het aantal inschrijvingen
is beperkt!
Op woensdag 24 januari wordt
er gesjoeld, aanvang 13.00 uur inclusief een kopje koffie/thee voor
€ 2,00.
Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.

Het Baken is dicht van 27 december tot en met 1 januari
2018. Dinsdag 2 januari staat
de deur weer open en wordt er
weer gekookt!
OPROEP Het Baken is op zoek
naar vrijwilligers die graag iets willen doen voor de ouderen. Tevens
zijn mensen welkom die hun
hand niet omdraaien om voor 24
mensen te koken. Bel gerust voor
nadere informatie: 023-5571816

Enkele nieuwsfeiten uit 2017

20 januari: Donald Trump begint
als president van de Verenigde
Staten
Donald Trump wordt 20 januari
geïnaugureerd als 45ste president
van de Verenigde Staten. Wat volgt
zijn opvallende maatregelen zoals
het inreisverbod en het erkennen
van Jeruzalem als hoofdstad van
Israël.

17 augustus: Busje rijdt in op
publiek op Ramblas in Barcelona
Zestien mensen komen om het
leven en zeker honderdtwintig
raken gewond.

6 september: Orkaan Irma laat
verwoesting achter op Sint
Maarten
De orkaan komt op 6 september
14 mei: Feyenoord na achttien aan land en laat een spoor van verjaar landskampioen
woestingen achter.
Na achttien jaar is Feyenoord
weer kampioen van Nederland.
29 september: 25-jarige Anne
Faber verdwijnt
22 mei: Grote explosie tijdens Na een zoektocht van dertien
concert Ariane Grande in Man- dagen wordt haar lichaam 12 okchester
tober gevonden in Zeewolde, op
In mei vindt in aanwijzing van de vermoedelijke
het Britse Man- dader Michael P.
chester
een
grote explosie 1 oktober: Catalanen strijden
plaats
tijdens om onafhankelijkheid
een concert van Begin oktober stemmen de Catade Amerikaanse lanen in een illegaal referendum
popzangeres Ariana Grande. Ze- voor onafhankelijkheid.
ker 22 mensen komen om, ruim
honderd mensen raken gewond. 1 oktober: 58 doden na grootste
schietpartij uit de geschiedenis
2 juni: Tieners Romy en Savan- VS
nah dood gevonden
In Las Vegas vindt tijdens een
In een tijdsbestek van drie dagen countryfestival begin oktober een
wordt Nederland opgeschrikt grote schietpartij plaats.
door de dood van twee 14-jarige
meisjes. Romy blijkt seksueel te 5 oktober: Eerste onthulling
zijn misbruikt en omgebracht #metoo
door een 14-jarige schoolgenoot. Harvey Weinstein wordt in oktoHet lichaam van Savannah wordt ber beticht van seksuele intimidana drie dagen vermissing gevonden tie en misbruik. Door de onthullingen ontstaat op sociale media
in een sloot in Bunschoten.
dehashtag #metoo waarin vrouw31 juli: Miljoenen eieren veren en mannen hun ervaringen met
nietigd na Fipronil-schandaal
seksuele intimidatie en misbruik
Een Barnevelds bedrijf heeft de delen.
stof fipronil in kippenstallen gebruikt, terwijl dat niet mag. Bedrij- 5 oktober: Amsterdamse burgeven moeten miljoenen eieren meester Eberhard van der Laan
vernietigen en de schappen in su- overlijdt
De
Amsterpermarkten blijven een tijd leeg.
damse burgeDe schade loopt in de tientallen
meester Ebermiljoenen.
hard van der
6 aug: Oranjevrouwen winnen
Laan overlijdt
EK voetbal in eigen land
donderdag
5
In een uitverkochte Grolsch Veste
oktober
op
wordt Denemarken in de finale 62-jarige leeftijd aan de gevolgen
met 4-2 verslagen.
van uitgezaaide longkanker.
9 oktober: Langste formatie
ooit
Het kabinet-Rutte III werd 225
dagen na de verkiezingen op 26
oktober beëdigd.
(bron: Nu.nl)

Levens redden kun je leren
In films en boeken is
levens redden iets voor helden.
Maar wat als er op zekere dag
voor je neus een ongeluk gebeurt? Helemaal niet zo ondenkbaar, want op de openbare weg
gebeuren veel ongevallen. Stel dat
er na een aanrijding een kind op straat gilt van de pijn. Hoeveel tijd heb
je om dat kind te helpen? Of die oude vrouw die zomaar op het trottoir valt. Weet je dan wat het goede is om te doen?
In Amsterdam-Noord is elke derde donderdag van de maand
les in Eerste hulp. Ervaren artsen en verpleegkundigen die precies
weten wat je in een medische noodsituatie moet doen. ‘Natuurlijk begint zo’n situatie altijd met paniek,’ zegt Martin van Bakel, directeur van
AED/BHV-professionals. ‘Maar daar kun je mee omgaan. Wat het beste
helpt is simpelweg inzicht in de algemene regels. Daar beginnen we
mee.Vervolgens trainen we de noodzakelijke vaardigheden.’
Zoals op de Eerste Hulp-trainingen bij Autorijschool Freank
in Amsterdam-Noord. 'Denk aan het beoordelen en behandelen van
slachtoffers volgens de BAC-benadering (Bewustzijn – Ademhaling –
Circulatie). Je leert bewustzijnsvermindering herkennen, reanimeren
en hoe je de AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruikt. Ook
leren cursisten hoe ze moeten handelen bij shock, huid- of brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen of oogletsel en luchtwegblokkades.’
Van Bakel is blij met het groeiende bewustzijn ten aanzien van
eerste hulpverlening, maar het kan beter. ‘In Nederland heeft slechts
3% van de bevolking een EHBO diploma, in landen als Noorwegen is
dit percentage maar liefst 95%. Ook in Duitsland is het aantal personen
met een EHBO diploma velen malen hoger dan in Nederland, maar
liefst 80% van de bevolking in Duitsland heeft een EHBO diploma.’
De meeste zorgverzekeraars vergoeden trainingen
voor Eerste hulp en Reanimeren.
Onder andere in Duitsland is het
al jaren gebruikelijk dat je tijdens
je rijlessen ook en EHBO cursus
bijwoont.

Uw vertrouwde adres voor fysiotherapie.

Het team van Fysiotherapie Zwart wenst u
een gezond en gelukkig

!

Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183

De winkeliers van het Purmerplein en
de redactie van de Purmerpleinbuurtkrant wensen u een in alle opzichten
goed 2018 !

Weg met 'genderneutraal'
en 'ik heb zoiets van'

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

LET OP !

alle voeders voor
de buitenvogels
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

In 1 dag
klaar

1 uur bandenservice
Dealer:
Dutch Perfect
AZOR
BSP
en vele andere
(top)merken
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

Kelly Fashion

Genderneutraal en ik heb zoiets van zijn de irritantste woorden van
2017. Dat vinden de ruim 23.000 deelnemers aan de jaarlijkse verkiezing 'Weg met dat woord!'. Genderneutraal kreeg in Nederland maar
liefst 43% van de stemmen, in Vlaanderen stemde 28% ik heb zoiets
van weg.
In november deed het Instituut voor de Nederlandse Taal een oproep
om de irritantste woorden van het afgelopen jaar in te sturen. Op basis
van de inzendingen selecteerde het instituut een top tien voor Nederland en een top tien voor Vlaanderen, waar vervolgens een week lang
op gestemd kon worden. Eerdere verliezers van de verkiezing waren
kids (2013), oudjes (2014), me (i.p.v. mijn) (2015) en diervriendelijk
vlees (2016).
Uitslag Nederland: genderneutraal (vooral om de combinatie Engels/
Nederlands; geslachtsneutraal zou beter zijn) - in je kracht staan papadag - shinen - duurzaam - een stukje - soort van - loverboy - super
- eigenlijk
Uitslag Vlaanderen: ik heb zoiets van - me-time - dagdagelijks - groentjes
- naar de toekomst toe - comfortzone - super - eigenlijk - leuk absoluut.
Het is opvallend dat na vijf jaar ‘Weg met dat woord!’ het woord kids
nog steeds erg ongeliefd is in Nederland en Vlaanderen. “Er bestaat
een perfect Nederlandstalig woord voor. Spreken over ‘kids’ in plaats
van ‘kinderen’ maakt je niet hipper”, schrijft een van de inzenders.

Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728
Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

(Bron: Instituut voor de Nederlandse Taal)

Wij wensen
iedereen een
heel fijn, mooi
en gezond
2018 !

NET GEZET

Garantie voor Topkwaliteit

Slagerij OOSTWAL

tekstverzorging

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

Wij danken u voor het vertrouwen
in het afgelopen jaar en hopen u
in 2018 weer van dienst te kunnen
zijn.

Wij zijn echt
HEEL GOEDKOOP
met drukwerk !
Wij wensen u fijne feestdagen en
een voorspoedig
nieuwjaar
Vraag maar
eens
vrijblijvend prijsopgave.

Wij danken u voor uw vertrouwen

.

in het afgelopen jaar en zullen u ook in het

NET GEZET
tekstverzorging

Ook in 2018
zien we u weer
graag in onze
winkel !

komende jaar weer graag van dienst zijn !

Iedereen de beste wensen !
Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

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

v/h FRANSE

SLAGERIJ OOSTWAL

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,-

PUZZEL

Naam:
telefoonnummer:

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

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 152
U ziet een saxofoonspeler en een
damesgezicht.
De winnaar van puzzel 152 is:
Janny Reichart
De Breekstraat 11
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

?

(raadselachtig)

Wat weegt niks, maar
kan een schip laten
zinken?

OPLOSSING:
Het antwoord is:

Adres:

06 29 28 30 97
www. ne t ge ze t . nl
info@ ne t ge ze t . nl

PPBK153

