
Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

de b este wensen

en de beste 

koopjes in
2019

nr. 165
jan 2019

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 jan 2019

PURMERPLEIN
buurt krant

 

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

Gelukkig nieuwjaar !
waar ook ter wereld

Het inluiden van het nieuwe jaar gebeurt in vrijwel elk land. Vanwege 
de vele tijdzones kan het tijdstip echter heel wat uurtjes schelen. Het 
maximale verschil kan oplopen tot 26 uur !

Op onze oudjaarsdag om 11.00 uur zullen Samoa, Tonga (sinds 2016) 
en de Line-eilanden (onderdeel van Kiribati) als eerst het nieuwe jaar 
zien. Beide gebieden liggen ten zuiden van Hawaï en vallen in tijdzone 
UTC+14. Bakereiland en Howlandeiland vallen in tijdzone UTC-12 en 
zullen daarmee als laatste het nieuwe jaar in luiden. Beide eilanden vor-
men een niet-onafhankelijk gebied van de Verenigde Staten van Amerika 
en zijn gelegen tussen Hawaï en Australië. Deze eilanden zullen pas 
op onze nieuwsjaarsdag om 13.00 uur het vuurwerk ontsteken. Een 
verschil van maar liefst 26 uur! En dat terwijl al deze eilanden slechts 
enkele duizenden kilometers uit elkaar liggen.

Een rondje langs de aardbol met een  een overzicht van de grotere en 
bekendere landen waar het ‘s nachts 00.00 uur is in vergelijking met 
onze tijdzone. Sommiuge landen hebben meerdere tijdzones !
– Nieuw-Zeeland (oudjaarsdag tussen 11.15 uur en 12.00 uur)
– Rusland (oudjaarsdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur)
– Australië (oudjaarsdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur)
– China (oudjaarsdag om 17.00 uur)
– India (oudjaarsdag om 19.30 uur)
– Zuid-Afrika (oudjaarsdag om 23.00 uur)
– Verenigd Koninkrijk (nieuwjaarsdag om 1.00 uur)
– Brazilië (nieuwjaarsdag tussen 3.00 en 6.00 uur)
– U S A (Amerika) (nieuwjaarsdag tussen 6.00 en 11.00 uur)

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wij wensen 
iedereen een 

heel � jn, mooi 
en gezond 
2019 !

Ook in 2019 
zien we u weer 
graag in onze 

winkel !
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Wij wensen iedereen 
een gelukkig 

en gezond 2019.

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

WIJ WENSEN 
U EEN 

HAARFIJN 
2019



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

juppen &
ouderen

door Rijk van den Hoek.

Vroeger werkten de meeste 
mensen in Noord bij de haven-
bedrijven. Tegenwoordig zijn de 
meeste banen te vinden op kan-
toor. Dat is al jaren zo en dus in de 
jaren zeventig en tachtig stuurden 
de meeste laagbetaalden hun kin-
deren naar school. Die moesten 
zo veel mogelijk leren, studeren en 
goede banen veroveren. Veel kin-
deren van de arbeiders van vroeger, 
die nu in de vijftig zijn hebben goeie 
banen, verdienen een aardige cent. 
Ze wonen in mooie huizen met 
grote ramen, grote kamers, grote 
keukens, grote badkamers, en vaak 
op grote afstanden van hun ou-
ders. In de jaren na de val van de 
sovjets, riepen de kapitalisten dat 
ze nu de strijd gewonnen hadden. 
Ze noemden zich neo-liberalen en 
zelfs de sociaaldemocraten wier-
pen hun principes in de greppel.

De hele maatschappij werd ver-
markt. Alle zaken die van de werk-
mensen waren werden onder hun 
handen weggehaald en verkocht. 
Zelfs de woningbouwcoöperaties 
werden bedrijven met winstoog-
merk.
Huurhuizen werden verkocht aan 
hen die er geld voor hadden. Zo 
werden arbeiderskinderen juppen 
in verre buurten, waar oudere ar-
beiders werkten. De kinderen van 
die arbeiders, die toevallig niet ge-
studeerd hadden, konden niet vlot 
aan een huis komen. En zo werden 
groepen tegen elkaar uitgespeeld 
en opgezet.
En door wie, wie profteerden 
daarvan?

De juppen hebben bijna allemaal 
een of meer auto’s en omdat die 
huizen en die auto’s duur zijn, ha-
len ze hun boodschappen in ver-
derop gelegen winkelcentra. Daar 
moeten de boodschappen zo goed

  Uw vertrouwde adres voor fysiotherapie.

Avenhornstraat 41 
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam 

Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183

  Het team van Fysiotherapie Zwart wenst u 

een gezond en gelukkig                 !  

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Wij danken u voor uw vertrouwen 

in het afgelopen jaar en zullen u ook in het 

komende jaar weer graag van dienst zijn !

Iedereen de beste wensen !

koop mogelijk vandaan komen, 
want zo breed hebben ze het nou 
ook weer niet. De buurtwinkels 
hebben het nakijken. Weer een 
bewonersgroep die denkt dat de 
schuld bij de andere bewoners ligt. 
De ouderen zijn afhankelijk van 
hun pensioenfondsen, die alsmaar 
niet meer betalen dan tien jaar 
geleden en van de ziekteverze-
keringen die schraler worden 
maar wel duurder. De juppen heb-
ben dure hypotheek-schulden.

Kinderen laten studeren wordt 
ook steeds meer belemmerd. Ze 
moeten zich in de schulden steken 
om schoolgeld en collegegeld te 
betalen. Eigenlijk komen steeds 
meer mensen in de schulden te 
zitten. En als je je schulden niet 
betaalt, krijg je boete op boete. 
We hebben dan ook steeds meer 
daklozen en voedselbank-klan-
ten. Ja voor de miljonairs gaat de 
economie vooruit, maar steeds 
meer mensen raken in het afval-
putje. Mocht je eventueel je recht 
zoeken, als er iets mis gaat, dan 
wordt dat ook ontmoedigd, want 
je moet er geld voor hebben om 
de rechter te mogen aanspreken.

Moet ik doorgaan of steken de 
juppen die vaak behoorlijk in de 
schulden zitten en de ouderen met 
hun sores, de koppen eindelijk bij 
elkaar? Ja toch zeker. We kunnen 
van onze buurten best iets moois 
maken met elkaar. Jong en oud, 
rijkeren en armeren, fi tbikkers en 
krakkemikkers.

Een gelukkig nieuwjaar allemaal, 
met veel oliebollige pret.

Wij wensen u:
Kriebeltjes in de buik
Engeltjes om je heen
Knuffeltjes in bed
Kaboutertjes in de keuken
Eendjes in het bad
Roze olifantjes op het behang
Maar vooral een fantastisch mooi,
Gezellig en schitterend 2019

Proost op een gezond en zor-
geloos nieuw jaar 
vol geluk, gezelligheid
en warme vriendschap voor 
elkaar!



Woord van het jaar 2018

Het woord 'blokkeerfries' is de winnaar van de Woord van het Jaar-
verkiezing van Van Dale. Het woord kreeg 55,4 procent van de stem-
men. Er zijn ruim 28.000 stemmen uitgebracht.

'Blokkeerfries' won met ruime afstand van 'yogasnuiver' (iemand die 
gewoonlijk gezond en bewust leeft, maar zich nu en dan te buiten 
gaat aan partydrugs en cocaïne) en 'mangomoment' (geluksmoment 
dat een ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk onbedui-
dende, niet-medische handeling of opmerking van een arts -  komt 
uit een Vlaamse tv-serie, waarin een ernstig zieke een mango krijgt 
aangeboden).

De defi nitie van 
'b lokkeerfr ies ' 
is volgens Van 
Dale: elk van de 
personen die in 
Friesland een 
w e g b l o k k a d e 
hebben opgezet 
om anderen te 
verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastra-
ditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan.

Winnaar van het woord van het jaar in België is moordstrookje, wat 
staat voor een fi etspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer 
gevaarlijk is. Het woord won met een piepkleine voorsprong van man-
gomoment.

Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale, is niet verrast 
door de winst van blokkeerfries. "Het woord is de laatste tijd veel in 
het nieuws geweest. En ik denk dat veel mensen een mening hebben 
over het verschijnsel waar het woord naar verwijst", zei hij. "Het is dus 
de emotie geweest, maar ook de bekendheid van het woord was hier 
belangrijk."

Volgens Den Boon heeft het woord blokkeerfries het afgelopen jaar 
ruim 700 keer in een artikel gestaan. De nummers twee en drie blijven 
daarbij ver achter met 40 keer (yogasnuiver) en 90 keer (mangomo-
ment).

Of het woord blokkeerfries een blijvertje is, moet de tijd uitwijzen. "Ik 
kan me voorstellen dat als het hoger beroep is afgerond het woord 
een beetje uit het nieuws verdwijnt", zegt Den Boon. "Maar wat wel 
interessant is aan het woord is dat 'blokkeer' nu vaker voorkomt in een 
samenstelling, bijvoorbeeld blokkeerboeren of blokkeerhesjes. Dat zijn 
weer allemaal woorden die iets zeggen over hoe er onder de bevolking 
een geest van verzet is ontstaan. Dat maakt het woord weer een beetje 
representatief voor deze tijd."

Blokkeerfries wordt nu, met een voorlopige status, opgenomen in de 
online-versie van de Dikke Van Dale. Die versie wordt elke maand ver-
nieuwd. "Zijn we weer toe aan een nieuwe papieren versie dan kijken 
we of het woord nog steeds bestaat en gebruikt wordt. Is dat zo, dan 
wordt het in die versie opgenomen."

Zo'n blijvertje is het woord selfi e, woord van het jaar in 2013. "Niet 
meer weg te denken", zegt Den Boon. "Ook dit woord wordt weer 
gebruikt in samenstellingen, zoals selfi eshopper (een van de genomi-
neerden dit jaar) of stemfi e, een foto genomen in een stemhokje."

Eerdere winnaars van de jaarlijkse verkiezing waren 2017: appongeluk, 
2016: treitervlogger, 2015: sjoemelsoftware, 2014: dagobertducktaks, 
2013: selfi e, 2012: project-X-feest, 2011: tuigdorp, 2010: gedoogregering, 
2009: ontvrienden, 2008: swaffelen. 2007: bokitoproof
(bron: NOS/Nu.nl)
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spreuk van de maand

- - - l e z e r s  s c h r i j v e n - - -

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Je leven is een 
immens stuk 

linnen; bespaar 
nooit op de verf.

Danny Kaye

Komt u ook een keer gezellig 
buurten in Het Baken? 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/koffi e. Kom een 
keer met uw vriend of vriendin, 
buurman of buurvrouw, welkom! 
Wel graag tevoren aanmelden, 
dan wordt er op u gerekend!

Wat staat er in januari op de agenda?
Er wordt geklaverjast op 7, 14, 
21 en 28 januari, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 13 januari 
worden de kaarten geschud, aan-
vang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Zondag 6 januari worden de 
spelletjes uit de kast getrokken 
(van 11.00 tot 12.30 uur, kos-
ten € 1,00 inclusief koffi e + …).
Op zondag 27 januari staat om 
13.00 uur de bingomolen klaar 
met de bingoballetjes, kom ook 
en ga met een prijsje naar huis!
Op woensdag 16 januari wordt er 
gesjoeld, aanvang 13.00 uur inclusief 
een kopje koffi e/thee voor € 2,00.

Op woensdag 9 januari 
bent u om 14.00 uur van 
harte welkom op onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst, de 
oliebollen staan dan klaar!

Elke donderdag (10, 17, 24 en 
31 januari) wordt een lekker kopje 
koffi e geschonken (€ 1,00 van 10.00 
tot 12.00 uur), aansluitend wordt 
een lunch (€ 2,00) geserveerd. Elke 
derde donderdag is de koffi e/thee 
gratis inclusief een koek, dit bete-
kent dat u op 24 januari geen por-
temonnee mee hoeft te nemen!
Het Baken is tot en met 2 
januari 2019 dicht, donderdag 
3 januari staat de deur weer 
open en wordt er weer gekookt!
Welkom op de Avenhorn-
straat 18hs (aanmeldin-
gen graag op 020-6372714).

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

SALE
30% korting op 

alle tops

Soms ontbreekt het aan warmte 
en licht.
Je bent je gewaar van onzeker-
heden.
Het motto luidt: we zullen met 
andere maten moeten meten,
zodat onze voetstap van een toe-
komst wil weten.
Eric
Prettige feestdagen en een voor-
spoedig nieuwjaar 2019

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

Mijn beste wensen voor het nieu-
we jaar
Ik kan de toekomst niet voor-
spellen
Maar ik wil je toch vertellen
Als ik het voor het zeggen had 
Kwam er alleen liefde op je pad.
Een gezond en gelukkig nieuw 
jaar!



De winkeliers van het Purmerplein en 
de redactie van de Purmerpleinbuurt-
krant wensen u een in alle opzichten 

goed 2019 !

Ik heb een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met 
lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om 
wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van 
jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moo-
is beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede 
gezondheid voor 2019!

?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK165

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 164
Kerstfeest

De winnaar van puzzel 164 is: 
A G Wams
Schellingwouderdijk 229

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

(liever geen)

Je kunt je er wel achteraan 
sluiten, maar je zal nooit 

vooraan staan. Wat is het?

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

Zo was het ooit ....

Dank

De redactie van de Purmerplein-
buurtkrant dankt alle adver-
teerders van het afgelopen jaar. 
Vooral de vaste, maandelijkse ad-
verteerders; zij zorgen er immers 
in hoofdzaak voor dat de PPBK 
elke maand weer kan verschijnen.
Dankzij hen blijft het mogelijk de 
kosten van drukwerk en ver-
spreiding betaalbaar te houden. 
Adverteerders in de PPBK weten 
hoe belangrijk het is om hun 
winkel en daarbij het Purmerplein 
regelmatig onder de aandacht van 
een groot publiek te brengen. 
Een vast aantal winkeliers van de 
winkeliersvereniging adverteert 
daarom elke maand in de PPBK 
- het enige, directe medium om 
hun Purmerplein te promoten. 
Dat zouden meer, of eigenlijk alle 
winkeliers,  moeten doen. 

Dank aan de lezers van de PPBK. 
Dank voor uw hartelijke op-
merkingen, ingezonden stukjes, 
complimenten of klachten. Dank- 
zij al deze reacties weten we dat 
de PPBK wijd en zijd gelezen en 
gewaardeerd wordt. En als we 
kijken naar het aantal bezoekers 
van de website, dan blijkt deze 
ook in een behoefte te voorzien.

De redactie van de PPBK wenst 
u een voorspoedig nieuw jaar 
met veel leesplezier hier of op de 
website van de PPBK.

Zo was het ooit ....Zo was het ooit ....

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

januari aanbieding

Honden
trainers
1,5 kg    10,95

Lees de 
Purmerpleinbuurt-
krant ook on line.
www.purmerplein

buurtkrant.nl
- - - m o p j e - - -

Wegens doorslaand succes dit 
jaar weer een nieuw jaar !

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

Dat het nieuwe jaar 
Rijk mag zijn aan
Mooie dagen,
En veel liefde, voorspoed
En geluk mag dragen.

Een nieuw jaar:
Bruisend en sprankelend,
Stralend en schitterend,
Gezond en gelukkig,
Zorgeloos en prachtig.

Het nieuwe jaar komt eraan,
Een fonkelend begin,
In elke ster,
Een sprankel liefde en geluk.


