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Akkermans
50 jaar juwelier aan de Purmerweg
Amsterdam-Noords familiebedrijf Akkermans
viert vijftigjarig bestaan
Juwelier Akkermans in Amsterdam Noord bestaat op 4 oktober aanstaande exact 50 jaar. Die dag is tevens het startsein voor een week
vol festiviteiten, zoals een foto-expositie over de historie van de winkel,
lancering van een speciaal jubileumsieraad en diverse winacties.
Het familiebedrijf, gevestigd in Nieuwendam, heeft
veel zien veranderen in
Amsterdam-Noord. Door
de komst van internet
en grote concerns is de
manier waarop er gewinkeld wordt, veranderd. Toch
blijven mensen graag bij
KOM LANGS
Akkermans komen. “Onze
VOOR DE NIEUWE
klanten waarderen het conHERFST/WINTER
1968 - Buitenaanzicht
tact en de persoonlijke aanHAARKLEURING
dacht. Die krijgen ze op het internet niet. Als je een trouwring uitzoekt,
wil je goed advies en creatieve ideeën. Dat advies geven we graag en dat
Purmerplein 24 Petra & Simone maakt ons werk zo leuk.”
020-6371227

+ team

Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Vakmanschap staat hoog in het vaandel bij Juwelier Akkermans. In het
atelier in de zaak werken maar liefst twee goudsmeden; Anja Akkermans en Joyce Stouten.
Lees verder op de volgende bladzijde >>

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

Juwelier Akkermans bestaat 50 jaar
en deelt uit!
Elke klant

kans op
een diaman
t
t.w.v. €500
,-

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

---mopje--Er loopt een olifant over het Purmerplein. Opeens blijft hij voor
de juwelierszaak van Akkermans
staan. Met zijn poot drukt hij de
ruit in, zuigt met zijn slurf de hele
etalage leeg en trekt een sprintje.
Meteen gaat het alarm af. Binnen
korte tijd is de politie er. De straat
wordt afgezet. Een agent vraagt of
er getuigen waren.
"Ja," zegt een oud vrouwtje, "ik heb
het gezien."
"Hebt u de dader gezien?" vraagt
de agent.
"Ja," zegt de vrouw, "het was een
olifant."
"Mooi zo," zegt de agent: "Als we
hem met u confronteren, zou u
hem dan herkennen?"
"Nee," zegt de vrouw.
"Nee?" vraagt de agent: "Waarom
niet?"
Zegt de vrouw: "Hij had een nylonkous over z'n kop."

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

50 jaar juwelier Akkermans (vervolg)
“Als een klant een erfstuk wil laten vermaken tot nieuw sieraad
of het as van een dierbare wil verwerken in
een sieraad, dan kan
de klant haar wensen
rechtstreeks bespreken met de goudsmeden. Dat is tegenwoordig vrij uniek”, aldus
eigenaar Annemieke
Akkermans.
Annemieke en haar
zus Anja Akkermans
namen de zaak 20 jaar geleden over van hun vader Jaap Akkermans.
Jaap begon ooit met het repareren van horloges en klokken bij Firma
Uilkema in de Reguliersbreestraat. Daarnaast volgde hij een avondopleiding tot klokkenmaker. In 1962 betrekken Jaap en zijn geliefde Ans
de poortwoning op de hoek Beemsterstraat - Purmerweg. Vanuit de
bovenwoning repareert en verkoopt hij horloges en klokken. Als in
1968 de zuigelingenzorg op de begane grond vertrekt, opent Jaap de
juwelierszaak met horloge- en klokkenmakersatelier.
1968 - Opening

Voor het jubileum is een speciale winactie bedacht. Van 1 september
t/m 3 oktober 2018 ontvangt iedere betalende klant van Juwelier Akkermans een steentje. Deze steen kan de klant in de feestweek van 4
t/m 13 oktober 2018 laten testen bij Juwelier Akkermans. Tussen alle
uitgedeelde zirkonia’s zit één diamant, ter waarde van €500. De gelukkige winnaar mag de edelsteen gratis in een gouden ring of hanger
laten zetten.

Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

---lezers
schrijven---

Oktoberfest München

De Duitse stad München staat
weer in het teken van het jaarMenselijke waarden, normen en
lijkse Oktoberfest. Tot en met
rechten zijn gepruts in de marge. zondag 7 oktober stroomt het
De waarden zijn angst, de normen bier tussen tien uur ’s ochtends en
worden overschreden en rechten middernacht uit de taps. Jaarlijks
zijn tucht.
komen er miljoenen bezoekers af
Het gepruts bestaat uit de leuop ’s werelds grootste volksfeest.
gens, maagdelijk, vlekkeloos, op
Het eerste Oktoberfest dateert van 1810, ter gelegenheid van de
een wolk van bloed, gevangen in
bruiloft van prinses Theresia von Sachsen-Hildburghausen en Ludwig,
de troep. Eric Muller
de kroonprins van Beieren. De grote weide waar het feest wordt gehouden, draagt nog steeds de naam van de prinses.

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

---lezers
schrijven---

Het eerste vat werd om 12 uur traditioneel aangeslagen door de burgemeester van München. Dieter Reiter moet het vat aanslaan met een
houten hamer, iets waar hij vorig jaar slechts twee slagen voor nodig
had. Markus Söder, de minister-president van de deelstaat Beieren, zal
vervolgens het eerste biertje van het festival nuttigen. Daarna is het
de beurt aan de bezoekers, van wie velen nog in dirndl en lederhosen
gekleed gaan. Ze nemen plaats in een van de veertien grote tenten en
betalen 10,10 euro per liter bier. Gedurende het hele festival worden
zowat zes miljoen mensen verwacht. Wanneer de laatste bierpomp op
de laatste dag sluit, zal er zo’n 8 miljoen miljoen liter bier in de dorstige
kelen zijn verdwenen.

Geachte Redactie,
hierbij wil ik u complimenteren
met het buurtkrantje De Purmer.
Ik kijk er maandelijks naar uit, als
die weer klaar ligt. Om even het
blad augustus ter hand te nemen:
we worden overal mee op de
hoogte gehouden. Van hittegolf
sinds 1901 tot heden. Ook altijd
een leuk stukje van een winkelier,
ditmaal de sandaal. Ze zijn niet
meer aan te slepen. En vorige keer
het saucijzenbroodje met speciale
kruiden van Kees Gutter, heerlijk.
Ook de mopjes zijn aardig om te
lezen en de spreuk van de maand.
En alle zaken staan er maandelijks in, van Lafeber tot Akkermans
toe, enz. enz. Jammer dat niet alle
zaken zijn aangesloten. Dat zal
het blad alleen maar ten goede
komen. Knap dat iemand de puzzel maakt. Ik ben benieuwd naar de
uitslag van augustus. Verder wil ik
de familie Vermeulen bedanken dat
alle bladen op zijn plaats komen.
Klasse.
Nog even en de lichtjes gaan weer
branden. Wij kijken er allen naar
uit. Het mooiste met zijn ﬁjne winkels: het Purmerplein van Amsterdam.
Ik wens u allen vele jaren succes!
Hoogachtend,
D. van Commeneé
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---cartoon--Garantie voor Topkwaliteit

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

We waren rustig aan het
inbreken en plots begon
die gek op ons te schieten!

De 'r' zit weer in de maand, dus tijd voor...
Komt u ook een keer gezellig
buurten in Het Baken? Onze vrijwilligers staan voor u klaar, ook in
de maand oktober is de agenda
gevuld met als doel de eenzame
ouderen een paar gezellige uurtjes
te bezorgen. Hoe ziet de agenda
eruit?
Er wordt geklaverjast op 1, 8, 15,
22 en 29 oktober, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 14 oktober
worden de klaverjaskaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten €
2,00 p.p.
Zondag 7 oktober kunnen de
ouderen (van 11.00 tot 12.30 uur,
kosten € 1,00 inclusief kofﬁe + …)
een spelletje doen met enkele jongeren.
Op 3 oktober zal een ergotherapeute van Ergotherapie/Avenhornstraat een voorlichtingsuur geven
over valpreventie door middel van
een dobbelspel. Nadere informatie
en aanmelden op de Avenhornstraat.
Diezelfde middag bakken enkele
vrijwilligers een stapeltje heerlijke
pannenkoeken.
Op woensdag 17 oktober
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00
uur inclusief een kopje kofﬁe/thee
voor € 2,00.
Op zondag 28 oktober rollen de
bingoballetjes weer, aanvang 13.00
uur, kom ook en win een mooie
prijs, kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (4, 11, 18 en
25 oktober) wordt een lekker
kopje kofﬁe geschonken (€ 1,00
van 10.00 tot 12.00 uur), aansluitend wordt een lunch (€ 2,00)
geserveerd. Elke derde donderdag
is de kofﬁe/thee gratis inclusief een
koek, dit betekent dat u op 18 oktober zonder portemonnee mag
binnenstappen!
Welkom op de Avenhornstraat
18hs (aanmeldingen graag op 0206372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.
U kunt de oplossing van de
puzzel ook insturen via de
website van dit blad !
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
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of een van onze
huisgemaakte stamppotten.
Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL
Kom ook zingen bij
het Koor van Schellingwoude
Op maandag 3 september zijn de repetities weer begonnen.
De repetities zijn van
20.30 uur tot 22.15
uur, de locatie is het
Wijkgebouw
Wijkergouw 12 naast de Schellingwouderkerk.
Het koor is een dameskoor van 22 enthousiaste zangeressen. We kunnen bij alle stemsoorten nog nieuwe leden gebruiken.

Er wordt hard gebouwd in Noord
onder een strakblauwe hemel.
Rechts de Loenermark

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

oktober aanbieding

Beloning
snack
200 g 1,75
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

In 1 dag
klaar

Onder leiding van dirigent Ricus Smid treden wij twee maal per jaar op.
Het repertoire is internationaal.
Recent hebben wij opgetreden in de Buiksloterkerk tijdens Amsterdam Noord Vol koren.
Als u van zingen houdt, bent u van harte welkom op onze repetitieavond.
Aanmelden en informatie: Mary Takken, tel. 4904477 of 0628057866 of
Yvonne de Boorder tel. 7734971

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

spreuk van de maand
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

Elke nieuwe dag is een
cadeau
klaar om uitgepakt
te worden.
NN

DUST DADDY

Kelly Fashion

Het Grote Die - Nieuwendam

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 slechts
99

9,

Fa. Lafeber

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

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
OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 161

égumes
aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden

Kalm aan, en rap een beetje
Er wordt al jaren te hard gereden op de (Nieuwe) Purmeren Volendammerweg in Tuindorp
Nieuwendam. Na actie van bewoners heeft stadsdeel Noord
toegezegd maatrelen te nemen.
Deze maatregelen liggen nu voor
bij de centrale stad, voor ﬁnanciële dekking en goedkeuring van
het ontwerp door de gemeentelijke verkeerscommissie.

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

Purmerplein 14 - tel 6360373

Wij, bewoners van Tuindorp Nieuwendam en SP, roepen de gemeente
op om daadkrachtig op te treden, door de maatregelen snel te beoordelen en ﬁnanciële dekking te vinden voor de zo hoog nodige ingrepen
om de verkeersveiligheid in ons dorp te verbeteren. Doe mee, en teken
de petitie! Ga naar: https://amsterdam.sp.nl/form/purmerweg

Dust Daddy stofzuigerborstel
Met deze superhandige borstel maak je
makkelijker dan ooit de moeilijke plekken
schoon. Ook bakjes met kleine onderdelen,
die je met een normale borstel op zou zuigen, maak je nu snel schoon. De Dust Daddy
stofzuigerborstel is uitgerust met speciale
kleine zuigbuisjes en past op nagenoeg alle
merken stofzuigers, met 32 mm en 35 mm
aansluitingen.

een brievenbus
De winnaar van puzzel 161 is:
Robert Kronenburg,
oplossing ingezonden via de
website van de PPBK.
Stofzuigen tussen kleine schroefjes, electronica onderdelen, boutjes en
moertjes, maar ook ideaal voor de moeilijke plekken in de auto zoals
VAN HARTE GEFELICITEERD ! het ventilatierooster.
U kunt de waardebon afhalen bij Dit top product is nu verkrijgbaar bij Fa. Lafeber op het Purmerplein
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.
voor slechts 9,99 euro. (12,99 elders).
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

OPLOSSING:
Het antwoord is:

telefoonnummer:

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

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

de hele
llectie
najaarsco
is binnen !
Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

?

(huwelijk)

Is het in Rusland verboden
dat een man met de zus
van zijn weduwe trouwt?

Naam:
Adres:

Voor (h)eerlijk brood

PPBK162

