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vanaf 10 december

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

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

Het wordt weer een gezellige tijd op en rond het Purmerplein. Het
plein is feestelijk verlicht en de winkeliers zijn in feestelijke stemming.
De decembermaand is de feestmaand bij uitstek. Eerst het Sinterklaasfeest en dan gezellig op
naar Kerst: hét moment om iets
extra’s te doen voor degenen die
je lief hebt, aardig vindt of gewoon
voor jezelf.
HOOFDPRIJS
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Purmerplein

10 andere

Om het voor u allemaal nog leu- waardebonnen
prijzen:
Een waardebon
ker en feestelijker te maken hebt.w.v. € 250,van € 25,ben de winkeliers, die aangesloten
Deze bonnen
kunt u
zijn bij de winkeliersvereniging van
besteden bij
de
het Purmerplein weer de jaardeelnemende
lijkse kerstloterij georganiseerd.
winkeliers.
Bij elke aankoop (vanaf maandag
10 december) krijgt u een gratis
winkeliersvereniging
PURMERPLEIN
lot waarop u uw naam en adresgegevens invult. Dat lot stopt u in
een van de speciale bussen en op 31 december worden uit die loten 11
prijswinnaars getrokken. De hoofdprijs is een waardebon van maar liefst
€ 250,- (!) te besteden bij een van de winkeliers op het Purmerplein.
Dat is geweldig, met zo’n groot aanbod van winkeliers ! Daarnaast zijn
er nog 10 waardebonnen te winnen van € 25,- Leuk binnenkomertje
voor de maand januari ! De winnaars worden via raambiljetten bekend
gemaakt bij de deelnemende winkeliers.
Bij elke aankoop krijgt u een lot
aangeboden door de winkeliers
van het Purmerplein.
Loten inleveren
t/m 24 december 2018.
Bekendmaking
van de winnende loten op
31 december 2018
via raambiljetten
bij de deelnemende winkeliers.

Mooie nagels voor de feestdagen ?
Maak alvast een afspraak !
BeautySalon By Brigitte
Brigitte van der Kruijf
Purmerplein 21 - Amsterdam
0624415111

06 21 623 446

Bestel tijdig uw
overheerlijke
visschotels voor de
feestdagen !

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

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen !
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.
Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,
dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

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

Kerstmusical

Kerstrecept voor eend met whiskey

DOE JE MEE?

Benodigdheden:
- Een eend van 5 kg.
- 2 ﬂessen Schotse Whisky.
- Spekreepjes.
- Olijfolie.
Bereidingswijze:
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whisky
inschenken. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven
zetten. Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky.
De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen.
Nog en naiff glav insjenke en opdlinke. Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn. Blantwondezalf in de padkamer ganaale en
op de povenkand van de linkerand toen. Denove nen sgop geve.
Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke.
De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke.
De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent
oprape. Deent noggis oprape em met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege.
Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeroprape.
Tkapotte glazzopvege endeent terug in de hove toen.
Deheent oprape en dove eers opedoen. De twwwiede ﬂes biski
pedoen en overeindzette. Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde
kas vege. Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte.
De bles op de grondzette.
Uide bles drinke wande glave sijn opof kabot.
Den'ove aftette, deooge sluite en omvalle.

Hou je van zingen, dansen en toneelspelen…?
En ben tussen je de 4 en 12 jaar
of ouder? Dan is meedoen aan de
Kerstmusical misschien iets voor
jou!
Een vrolijk verhaal over Kerst
onderleiding van dansdocent en
regisseur Albertine Binsbergen

Uitvoeringen:
Zondag 23 december 15.30 uur
Nieuwendammerkerk
Dinsdag 25 december (Kerst)
10.00 uur De Ark, Aakstraat
Oefenen: 5x
op een zondagmiddag van12.00 u tot 14.00 uur
vanaf 25 november in de Kosterij
van de Nieuwendammerkerk aan
het Brede Kerkepad, bij het Purmerplein

met mij
gaat
het goed
door Rijk van den Hoek.
Er van uitgaand dat het leven
goed is zoals het gaat en dat ik
er zelf het beste van kan maken,
gaat het heel goed met me. Soms
gaat het zelfs een beetje beter. Ik
heb bij voorbeeld minder pijn in
m’n lijf dan een half jaar geleden.
Soms lijkt het of ik meer energie
heb, ik kan wel drie trappen oplopen zonder buiten adem te raken.
Maar er komen ook weer nieuwe
ongemakken op me af. Ik begon
wat vager te zien dacht ik. Dus via
de opticien en de huisarts, kwam
ik bij de oogarts terecht. Bleek
er iets aan m’n rechteroog te
mankeren.
Een vlek op m’n netvlies die niet
meer overgaat. Ik rij dus geen auto
meer ver weg, in het donker in de
regen.
Verder ga ik zoveel mogelijk door
met bezigheden bij de Modestraat.
Boetseerlessen, tijdschriftje en
kerststukjes maken met een groep
en nieuwe activiteiten bedenken.

Kosten €12,- (voor instudering, De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren
feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.
cd, teksten en lekkers)
De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuContact: Albertine Binsbergen 020 ken opruimen en de wanden en plafond schoonmaken.
Glasscherven en lege ﬂessen naar de glasbak brengen en op de terug6343384
weg Paracetamol en maagzout kopen!
Opgave: ajbinsbergen@tiscali.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

december aanbieding

Alle kip varianten
Carocroc hondenvoer
van 3 kilogram
nu slechts

5,95

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl
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Wij hebben alle specialiteiten
in huis om uw Kerstdiner
compleet te maken !
Doe mee met onze kerstactie
en win lekkers tot K 100,-

Purmerplein 14 - tel 6360373

Sinds een paar weken neemt de
animo om mee te werken aan het
tijdschrift toe. Zeker vier mensen
zeiden een stukje toe, dus werk genoeg. Er is ook iemand die toneel
wil gaan spelen met een groep.
Intussen voel ik de komende winterkou in m’n botten en dat de ouderdom aan me vreet. Ik word er
triester van en m’n lichaam geeft
geregeld nieuwe ongemakken.
Nou had ik alweer een week
geleden eczeem op m’n handen.
Daar gaf m’n lijfarts een zalfje voor.
Dat helpt. En op naar de volgende
kwaal, m’n knie speelt op. Gestaag
doch langzaam achteruit. Ik hoef
me niet te vervelen.
En ik heb zo veel lieve mensen op
me heen.
U kunt de oplossing van de
puzzel ook insturen via de
website van dit blad !
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
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spreuk van de maand
Garantie voor Topkwaliteit

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

Komt u ook een keer gezellig
buurten in Het Baken? Ook in de
donkere decembermaand is het
Baken een lichtpuntje voor de eenzame ouderen uit de buurt.
U weet toch dat onze vrijwilligers
op de dinsdag, donderdag en vrijdag een warme maaltijd koken?
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
voor een soepje, hoofdgerecht,
toetje en een kopje thee/kofﬁe.
Wat staat er in december verder
op de agenda?
Er wordt geklaverjast op 3, 10, 17
en 24 december, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 9 december worden de kaarten geschud,
aanvang 12.45 uur, kosten € 2,00
p.p.
Zondag 2 december worden
de spelletjes uit de kast getrokken
(van 11.00 tot 12.30 uur, kosten €
1,00 inclusief kofﬁe + …).
Op woensdag 19 december
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00
uur inclusief een kopje kofﬁe/thee
voor € 2,00.
Elke donderdag (6, 13, en 20
december) 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 20 december niet hoeft te betalen!
Welkom op de Avenhornstraat
18hs (aanmeldingen graag op 0206372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.
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Charles Dickens (Scrooge)

De bestellijsten liggen klaar !
Vergeet ze niet tijdig
in te leveren.
U kunt uw bestelling ook ophalen op
2e Kerstdag tussen 11 en 13 uur.
Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Kelly Fashion
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

Een Wereldse Kerst

T DE
SPEEL MEE ME
GRATIS
!*
IJ
KERSTLOTER

Gratis parkeren, vriendelijke bediening,
geen wachttijden,
alles voor iedereen !
* Loten zijn alleen verkrijgbaar bij de winkeliers die lid
zijn van de winkeliersvereniging van het Purmerplein.

Juwelier

Akkermans

O kom er eens kijken..
naar onze unieke en handgemaakte
edelsteencollectie met zilveren ringen,
oorknopjes en hangers

vanaf

€19,95
Bij besteding

Het Baken is dicht van 24 december tot en met 2 januari
2019. Donderdag 3 januari
staan de vrijwilligers weer voor
u klaar!
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.

Ik eer Kerst in
mijn hart en
tracht dat het
hele jaar vol te
houden.

Bij aankoop van een

v.a. €50 ontvangt u

klassieke Mondainehorloge

een juwelenpoetsdoek

ontvangt u een waardebon

cadeau t.w.v. €6,95

t.w.v. €50,Geldig op de gehele collectie!

Voor onder de kerstboom
(maar bedoeld voor aan de
wand) een stijlvolle glazen
Volg ons op

Facebook!

wandklok

Jubileum
prijs

€50,Purmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam www.juwelierakkermans.nl | 020-6369931

Op zondag 16 december van
15.00 uur tot 17.00 uur geeft het
Koor van Schellingwoude een optreden.
Dit in samenwerking met het
vioolkwartet By-Reine en de zanggroep The Christmasladies.
Het concert wordt gehouden in
de sfeervolle Schellingwouderkerk
Wijkergouw 6 te Amsterdam.
Naast kerstmuziek is er ook muziek uit alle windstreken.
Entreekaarten a € 8 en voor kinderen € 2 , inclusief een pauzedrankje en programmaboekje. U
kunt gratis parkeren.
Reserveren kan
bij Mary Takken
020-4904477 of
06 28057866.

---cartoon---

HET LEUKSTE

KERSTGESCHENK !
EEN FIMARANDI

KADOBON !
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

Nieuwendammerdijk hoek Meerpad
Heeft u ook zo’n zin in een witte Kerst ?

De winkeliers van het Purmerplein
en de redactie van de Purmerpleinbuurtkrant
wensen u warme en gezellige kerstdagen!

Kerstmarkt in de Nieuwendammerkerk

e

winter sal
diverse
modellen

Op 15 december om 13:00 uur is een is er een kerstmarkt in de kerk
op het Berde Kerkepad nummer 6 te Nieuwendam.
Er zijn zo’n 18 tal kramen met van alles en nog wat rondom de kerst.
Er zingen diverse koren: Het Nieuwendammer Shanty Koor, Het i.k.k.
Quo Vadis, een dubbelkwartet en het Nieuwendammerkerkkoor.
Kinderen kunnen meewerken aan een hoorspel.
De markt duurt tot 17:00 uur.
U bent allen van harte welkom namens de organisatie

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51
OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 163
koper
De winnaar van puzzel 163 is:
Elly Klerk
ingestuurd via de website van
de PPBK.
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VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.
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Fa. Lafeber

In de laatste week voor Kerstmis
kunt u met uw kassabon bij Place
des Légumes een prachtige mand
met heerlijke (kerst)boodschappen winnen. Heel veel lekkers ter
waarde van 100 euro ! Bewaar dus
bij uw aankoop de kassabon. Op
maandagmiddag voor Kerst wordt
de winnende kassabon bekend gemaakt.

NET GEZET
tekstverzorging

Uw zelf ontworpen
kerstkaarten
razendsnel in huis !
06 29 28 30 97
w w w.ne tge z e t.nl
info@ne tge z e t.nl

Purmerplein 13
v/h FRANSE
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73
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Schrijf het antwoord op een blaadje of onderstaand 7HOƒZZZODIHEHUHYPQO
7HO

ƒƒZ
Z Z ZODIHEHUHYPQO
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 in de rode balk is:

?
kerst
puzzel

elfde letter
muzieknoot
niet rijk

inwoner van Estland
logeeradres
sprookjesﬁguur

Naam:
Adres:

Kerstactie bij Place
des Légumes

vriendelijk

als gast huisvesten

telefoonnummer:

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

onenigheid

PPBK164

lekkernij met Kerst

