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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

Valentijnsdag
donderdag 14 februari

Dat het weer bijna Valentijnsdag is, zal vrijwel niemand ontgaan. Op 
radio, televisie, internet en natuurlijk in de krant barst het momenteel 
weer van de Valentijnsdagreclame. De veertiende februari is offi cieel 
de dag van de liefde, maar kan net zo goed de dag van de commercie 
genoemd worden. Waar komt het feest eigenlijk vandaan?

Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je zou kunnen zeggen 
dat Valentijnsdag een versmelting is van christelijke, Romeinse, Ger-
maanse en tegenwoordig ook nationale tradities.

Maar er is vooral veel onduidelijk over de herkomst van het feest. Niet 
eens zeker is naar welke Valentijn het feest is vernoemd. Wel duidelijk 
is dat paus Gelasius in het jaar 496 de veertiende februari uitriep tot 
de dag van de heilige Valentijn. Maar welke Valentijn? Er is geen enkel 
biografi sch document over hem. En er zijn verschillende (onduidelijke 
en onbewijsbare) verhalen…

Vroeger was Valentijnsdag vooral een feest waarbij kaarten naar 
geliefden werden gestuurd. Tegenwoordig draait het steeds meer om 
cadeaus. De oudste Valentijnskaart die nog bestaat is gemaakt rond het 
jaar 1400 en is te vinden in het British Museum. In Engeland werd de 
afgelopen decennia sowieso het meest aan Valentijnsdag gedaan.

Oorspronkelijk werden de kaarten (of bijvoorbeeld rozen) meestal 
anoniem gestuurd. Tegenwoordig zetten veel mensen hun naam ge-
woon op de kaarten.
(Bron: Historiek)

In februari hebben wij weer onze 
jaarlijkse sterilisatie- en castratie-
actie voor katten!
Sterilisatie poes € 147,-  € 132,-  
Castratie kater € 77,25  € 67,25 
Bel voor een afspraak, vol is vol!

Oudorperstraat 18
020-6364681 

www.dierenkliniekamsterdamnoord.nl

Purmerweg 92 |  020-6369931

Winter opruiming 

bij Juwelier Akkermans

50%
10%

30%

40% 30% 40%20%



Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Boi Akih Trio 
speelt Liquid Songs

In de Buiksloterkerk aan het Buik-
sloterkerkpad 10 op zondag 10 
februari - 15:30 - 17:30 

De concerten van zangeres Mo-
nica Akihary en gitarist Niels 
Brouwer, oftewel Boi Akih, zijn een 
belevenis: op adembenemende en 
meeslepende wijze geven zij leven 
in de intimiteit van liedjes met zin-
nenprikkelende en virtuoze im-
provisaties. De Volkskrant schreef 
over hun samenwerking: ‘Akihary 
en Brouwer zitten elkaar dicht op 
de huid maar spelen nooit op safe. 
Hun muzikale acrobatiek is soms 
zo gedurfd, dat je als luisteraar 
ongemerkt de adem inhoudt.’

Dankzij vele nationale en inter-
nationale concerten en tours 
ontwikkelt het muzikale vocabu-
laire van Boi Akih zich voort-
durend en krijgen klanken en ele-
menten uit verschillende tradities 
alsmaar een nieuwe betekenis.

De contemporary world jazz and 
improvised music van Boi Akih 
kenmerkt zich door een enorme 
klankrijkdom: de fabelachtige, 
soepele en warme stem van Aki-
hary, het karaktervolle, inventieve 
en meesterlijke gitaarspel van 
Brouwer en, tijdens dit concert in 
de Buiksloterkerk, de verscheiden-
heid aan kleuren van het percussie 
instrumentarium van Carlo Hoop.

Entree € 10,00 (Vrienden Buik-
sloterkerk), € 12,50 (normaal). 
Kaarten zijn te koop aan de deur. 
De kerk is open vanaf 15.00 uur.
(bron: Noord Agenda)

 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

Symaja 

• NIEUW workshop babymassage(ook thuis):
• Cupping (massage);
• Zwangerschaps- en babymassage; 
• Hot- en coldstonemassage; 
• Voet- en handrefl exmassage; 
• Jassentechniek – BMR therapie;  
• Biostimulatie (afslanken–pijnverlichting-spieropbouw);
• Counseling.

WORDT VERGOED DOOR ZORGVERZEKERAARS, 
GAAT NIET VAN UW EIGEN RISICO AF !

website: www.symaja.nl
e-mail: info@symaja.nl
tel. 06-20024657
Nieuwendammerdijk 526 L3 
1023 BX AMSTERDAM

Daphne heeft mooie 
Italiaanse wijnen

In de voormalige kaaswinkel van 
Co de Ridder op het Purmerplein 
is voorlopig Daphne te vinden met 
haar wijnhandel. Het interieur is 
onaangepast en ziet er nog net zo 
uit als toen de kaaswinkel werd 
leeggehaald. Kaal getrokken muren 
en pilaren, een ruw cementen 
vloer en een onafgewerkt plafond. 
Maar toch - als je binnenkomt ziet 
het er heel aangenaam uit. 

Daphne heeft met smaak van de 
puinhoop een aangenaam interieur 
gemaakt. Er staat een heuse toon-
bank, een gezellige tafel met vier 
stoelen er omheen en rekken 
met heerlijke Italiaanse wijnen. Er 
branden kaarsen, er staan wijndo-
zen langs het plafond en ook de 
etalages zijn smaakvol ingericht. 
Het zou zo maar een bedoeld in-
terieur kunnen zijn, zeg maar in 
industry-look. 
Op de rekken staan veel soorten 
Italiaanse witte en rode wijnen in 
diverse smaken en prijzen. Echt 
voor elk wat wils.

Maar wat ze ook in de winkel heeft 
is een bijzonder lokaal drankje. 
Het heet Holystook. Dat is een 
ij-bitter gestookt in Holysloot op 
basis van appelsap en gebitterd 
met echte Waterlandse kruiden. 
Zeer bijzonder en erg smakelijk. 
En dat voor maar 16 euro.
Mocht u op het Purmerplein zijn 
vergeet dan niet even binnen te 
lopen en kennis te maken met 
Daphne en haar mooie wijnen. Het 
is beslist de moeite waard !

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00

Aftershokz
Deze koptelefoon maakt gebruik van transducers, die met elektrische spanning 
een ultrasone geluidsgolf produceren. De trillingen bereiken via je kraakbeen je 
slakkenhuis, waardoor je geluid kan waarnemen zonder het trommelvlies te be-
lasten. De Aftershokz bevindt zich dan ook niet op of in je oor, maar er vlak naast: 
open-ear.  Anders dus dan de in-, on- of over-ear hoofdtelefoons die we gewend 
zijn.
Het grootste voordeel van deze methode is dat je oren onbedekt blijven zodat je van je muziek kunt 
genieten zonder het omgevingsgeluid te dempen. Tel daarbij op dat de Aftershokz zweetbestendig is, geen 
kabels nodig heeft, slechts 36 gram weegt en speciaal is ontworpen om niet in de weg te zitten en je hebt  
een koptelefoon die handig én veilig is. Ook handig: hij is voorzien van twee noise cancelling microfoons om 
ook zonder moeite te kunnen bellen.
U kunt de Aftershokz vrijblijvend komen testen en uitproberen bij fa. Lafeber op het Purmerplein..



Nieuws van 

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

spreuk van de maand

Als je de weidsheid 
van de oceaan wilt 

ervaren, moet je 
de kust achter je 

durven laten.
Anoniem

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

Een man stapt een cafe binnen en 
gaat aan de bar naast een bloed-
mooie vrouw zitten. Onopvallend 
kijkt hij naar haar en merkt op dat 
ze een leren broek draagt. Deze 
broek zit als een tweede huid om 
haar lijf heen.
Maar wat hem nog meer opvalt is 
dat er geen sluiting aan de broek 
zit. Geen rits, knopen of klitten-
band. Hij vraagt zich af hoe zij de 
broek over die mooie heupen 
heeft gekregen. Na een tijdje be-
sluit hij het aan haar te vragen.
“Pardon mevrouw, hoe kom je in 
die broek?”
Waarop ze antwoordt: “Je kan be-
ginnen om mij een drankje aan te 
bieden.”

- - - m 0 p j e - - -Nieuw bij SYMAJA: 
workshop babymassage (ook bij u thuis).

Babymassage-workshop
Ben jij op zoek naar meer ontspannen momenten met je baby?
Wil je de signalen van je baby beter leren begrijpen?
En wil je een vast slaapritueel waardoor je baby beter slaapt?
   
Door babymassage kan je jouw kindje (kleinkind, neefje, nichtje, oppas-
kindje, etc)  helpen de prikkels die binnen komen beter te verwerken, 
hierdoor wordt de baby rustiger. 
Je zal de baby beter leren kennen waardoor je de signalen van het 
kindje makkelijker zult begrijpen. Babymassage heeft een positief effect 
op de groei. Het helpt bij darmkrampjes of verstopping, spanningen en 
problemen bij het slapen en heeft een positief invloed op het immuun-
systeem. Het liefdevolle contact zal jullie band versterken.
   
Workshop
In 3 lessen leer je de baby een volle-
dige massage te geven. Je krijgt alle 
technieken mee naar huis zodat je 
ook thuis lekker kan masseren.
De workshop wordt gegeven in 
kleine groepen, en is bedoeld voor 
verzorgers van baby’s van 6 weken tot ongeveer 10 maanden. Via de 
beamer worden er voorbeelden van de grepen laten zien. Doordat 
de groepen klein worden gehouden is er voldoende aandacht voor 
iedereen. Er zijn ook oefenpoppen aanwezig als, de baby even niet wil 
of in slaap valt. Je ontvangt een syllabus (met foto's)  en na afloop van 
de workshop ontvang je een certificaat babymassage.

                                                                                                
Er is natuurlijk ook tijd om het een 
en ander even door te spreken, even 
samen zitten en iets drinken. 
Deze groepscursus is voor baby's 
vanaf 6 weken tot ongeveer 10 
maanden.

Een groepscursus is voor minimaal 
2 moeders, vaders, oma's, opa's, oppas, etc.  maximaal 4. De cursus 
bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur. In overleg spreken we een 
tijdstip en data af. De cursus kan ook bij een van jullie thuis. Leuk om 
te doen met vriendinnen of een groepje moeders dat elkaar kent van 
een zwangerschapscursus. 

Individuele cursus
Een individuele cursus geef ik bij jullie thuis. 
Baby’s vanaf twee 2 weken oud.  Geen ge-
sjouw en heerlijk in jullie eigen omgeving. Je 
hoeft geen rekening te houden met andere 
baby's en ik geef je persoonlijke tips en adviezen. Het tijdstip (1 uur in 
totaal) kunnen we samen afstemmen op het ritme van je baby.
Na 3 lessen kan je de baby een volledige massage geven. Natuurlijk 
mogen beide ouders aanwezig zijn. Een van beide kan dan masseren en 
de andere ouder kan kijken en eventueel oefenen op een extra pop. 
Oudere broertjes of zusjes kunnen ook aanwezig zijn, sommige vinden 
het zelfs leuk om mee te doen. 

    Locatie:
Praktijk Symaja, 
Nieuwendammerdijk 526 L3 in 
Amsterdam Noord.

Je kunt via de mail info@symaja.
nl of telefonisch 0620024657 in-
formatie aanvragen en/of opgeven 
voor deze workshop.

 Komt u ook een keer 
gezellig buurten in Het Baken? 
Op de dinsdag, donderdag en vrij-
dag koken onze vrijwilligers een 
warme maaltijd! Voor € 5,50 kunt 
u aanschuiven voor een soepje, 
hoofdgerecht, toetje en een kopje 
thee/koffie. Kom een keer met uw 
vriend of vriendin, buurman of bu-
urvrouw, welkom! 
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!

Onze februari agenda is weer 
aardig gevuld.
Er wordt geklaverjast op 4, 11, 18 
en 25 februari, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 10 februari 
worden de kaarten geschud, aan-
vang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Zondag 3 februari kunnen er 
weer spelletjes worden gespeeld 
(van 11.00 tot 12.30 uur, kosten € 
1,00 inclusief koffie + …).
Op zondag 24 februari start om 
13.00 uur de bingo, kom ook en ga 
met een prijsje naar huis!
Als extraatje komt op 20 febru-
ari de pannenkoekenpan uit de 
kast; kom een verse pannenkoek 
eten om 14.00 uur, kosten € 3,00 
p.p.
Elke donderdag (7, 14, 21 en 
28 februari) wordt een lekker 
kopje koffie geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd. Elke derde donderdag 
is de koffie/thee gratis inclusief een 
koek, dit betekent GRATIS TOE-
GANG op 21 februari!

Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (aanmeldingen graag op 020-
6372714).

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Kom het ervaren in de 

winkel

Ook zeer geschikt voor 

slechthorenden

REVOLUTIONAIR !



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK166

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 165
een fi le

De winnaar van puzzel 165 is: 
Annie van der Laan.
Ingestuurd via de website van 
dit blad.

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

(beroep)

Welk beroep heeft 
meneer N. Weis 

die woont in Reuzel

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.purmerpleinbuurtkrant.nl

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

voor de buitenvogels

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

De Koningin van de Voedselbank

WEGENS SUCCES TERUG!
Samen koken, eten en een voorstelling

Theaterkrant ****4 sterren “De Koningin van de Voedselbank is een 
groot feest!” - Trouw “Als de yuppen en de armen samen tafelen” - De 
Telegraaf “Een wereld van kunstgebitten en buikschuifboodschappen”
- Het Parool “De sneeuwbal van schulden die iedereen kan raken”

Lenie neemt afscheid van de voedselbank en Joop is eindelijk uit de 
schuldsanering. Na jaren op een houtje bijten neemt hij nu het stokje 
over van Lenie. Dat moet natuurlijk gevierd worden met vrienden, 
familie en de cliënten van de voedselbank. Dat doen ze met een diner, 
De beste koks toveren een heerlijk driegangendiner. Ook jij bent van 
harte uitgenodigd! Terwijl je samen de bus uitlaadt, helpt met koken 
en aan de lange tafel schuift spelen de verhalen zich om je heen aan af.

Kom samen met je vrienden, familie of buren en feest met ons mee!

Met – Rogier Schippers, Daphne Gakes, Leon de Waal en spelers o.a. 
Thea, Tedde, Anna, Carmelita, Lenie, Barend, Fred, Corrie en oper-
azanger Wim Beerman. Concept, tekst en regie – Saskia Huybrechtse
Chefkok – Jaap Boogaard. Regie assistent – Leon de Waal. Dramaturgie 
– Marijn van der Jagt

SPEELDATA EN LOCATIES
Voorstellingen (incl. 3 gangen diner)
Zaal open half uur voor aanvang.

Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20
vrij 8 februari aanvang18:00 (einde 21:00)
zat 9 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)

Modestraat, Buikslotermeerplein 15-17
vrij 15 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)
zat 16 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)
zon 17 februari aanvang 15:00 (einde 18:00)

Buurthuis van der Pek, Heimansweg 33
woe 20 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)
don 21 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)
zat 23 februari aanvang 18:00 (einde 21:00)
zon 24 februari aanvang 15:00 (einde 18:00)

Tickets (inclusief 3 gangen diner): Regulier €25,- CJP/Stadspas €17,50
en (indien beschikbaar) aan de deur (geen PIN)
MAXIMAAL 45 KAARTEN PER VOORSTELLING!

TIP!
Koop een extra steunkaartje € 15,00 (ex servicekosten) voor een 
ander! Deze is online te koop, en geven we aan iemand die het niet 
breed heeft.
(Bron: Noord Agenda)

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 ZIJN TUSSEN 16 
EN 23 FEBRUARI AL-
LEEN OP MAANDAG 
EN VRIJDAG GEO-

PEND I.V.M. DE VOOR-
JAARSVAKANTIEVraag naar ons

gevarieerde 
‘broodje 

van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

Stapelkorting
1 stuk 30%
2 stuks 50%

op alles behalve broeken

zaden, noten, 
pindakaas met 
insecten, en nog 
veel meer producten.


