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www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten

nieuwe
voorjaars

collectie

is binnen !

Nog meer lekkers op het 
Purmerplein

Op maandag 8 april wordt 
de winkel van Bakkerij Kees 
Gutter op het Purmerplein 
in Amsterdam-Noord van 
13.00 – 17.00 uur tijdelijk ge-
sloten en omgebouwd, zodat 
de winkel helemaal klaar is 
voor nog meer lekkers!

Vanaf dinsdag 9 april kunt u er niet alleen terecht voor het vertrouwde 
assortiment, maar worden er ook lekkere belegde broodjes, huisge-
maakte tosti’s en verse salades voor u klaargemaakt terwijl u wacht.

De onderscheidende recepten van de bakker van Waterlands worden 
met liefde bereid en gemaakt van (h)eerlijke streekproducten uit Wa-
terland. Zo komt bijvoorbeeld al het vleeswaren van Waterlandse 
bodem. Met de aanpassing aan de winkel en de uitbreiding van het 

assortiment op het 
Purmerplein, legt Bak-
kerij Kees Gutter nog 
meer nadruk op am-
bachtelijke producten 
uit de regio.

OK paSion
kattenvoeding
3 smaken

1,5 kilogram

nieuw in ons assortiment

€ 5,99

de winkel helemaal klaar is 
voor nog meer lekkers!

Vanaf dinsdag 9 april kunt u er niet alleen terecht voor het vertrouwde 
assortiment, maar worden er ook lekkere belegde broodjes, huisge-

terland. Zo komt bijvoorbeeld al het vleeswaren van Waterlandse 

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

NIEUWE 
JEAN-PAUL MYNE 
HAARKLEURING.
AMMONIA-VRIJE 

HAARVERF.
100%VEGAN.

WIELERR  NDE donderdag
hemelvaartsdag

30 mei
De ronde van het Purmerplein

IJS 

van ijskoud de beste

ROMMELMARKT

 van bewoners

FOODTRUCK 

bij het purmercollege

HAMBURGERS

 bij slagerij oostwal

BROODJES - KOFFIE 

bij broodje de leeuw

VIS SPECIALITEITEN

bij haring naatje

VERSE SOEP 

bij het baken

FUN CYCLE 

fi etsen

JOHALEE GLASTRA

zingt na afl oop

BRADERIE



Koningsdag, eerder Koninginnedag en daarvoor Prinsessedag, is een 
feestdag. De feestdag wordt gevierd op 27 april en is een nationale 
feestdag in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het wordt 
sinds 2014 op 27 april gevierd, de verjaardag van Koning Willem-
Alexander. Daarvoor werd het op de verjaardag van Koningin Juliana 
gevierd, op 30 april en daarvoor de verjaardag van Koningin Wilhelmi-
na, 31 augustus. Als 27 april op een zondag valt, wordt koningsdag een 
dag eerder of later gevierd. Als de opvolger van de koningin of koning 
wordt gekroond, wordt de dag een kroningsdag genoemd.

De voorganger van Koningsdag en Koninginnedag was Prinsessedag. 
Deze dag werd gevierd op de verjaardag van Prinses Wilhelmina. Dit 
was op 31 augustus. Toen Prinses Juliana koningin werd, werd de feest-
dag verplaatst naar de verjaardag van koningin Juliana. Dit was 30 april. 
Ook werd de naam gewijzigd van Prinsessedag naar Koninginnedag. 
Waarom de (toen nog) Koninginnedag niet werd verplaatst naar 31 
januari, de verjaardag van Beatrix, toen die koningin werd, had drie re-
denen: 1) Beatrix wilde haar moeder (Koningin Juliana) hiermee eren. 
2) 30 april moest als 'herinnerdag' worden gehouden omdat Beatrix 
werd gekroond op die dag (in 1980). 3) 31 januari is midden in de 
winter en dan is het geen weer om een groot feest buiten te houden.

Uiteindelijk trad in 2013 Prins Willem-Alexander aan als koning der 
Nederlanden. Koning Willem-Alexander is op 27 april jarig. Sinds 
2014 wordt het feest op die dag gehouden. Ook werd de naam Ko-
ninginnedag veranderd in Koningsdag.

Balkankoor Slavuj 

Op 5 april zingt het Balkankoor 
Slavuj koor in de Buiksloterkerk en 
wel om 20:15 uur. Kaarten kunt u 
reserveren via: reserveren@slavuj.
nl en de toegangsprijs is 14 euro.

Balkankoor Slavuj, o.l.v. Ivo Boswijk 
zingt al ruim 30 jaar liederen uit de 
Balkan en het Zwarte Zee gebied. 
Voorafgaand aan hun reis naar Ar-
menië, brengt het koor een geheel 
Armeens programma, bestaande 
uit prachtige liederen. Naast veelal 
a capella nummers, wordt het koor 
begeleid door het Zwarte Zee 
kwartet, met als speciale gast Ru-
zanna Hakobyan op Qanon (een 
specifiek Armeens snaarinstru-
ment). Kom luisteren en genieten.

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 
maar  € 25,- (ex BTW)

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wordt het weer eens 
tijd voor onderhoud 

aan al uw apparatuur?
Kom eens langs !

Wij hebben de juiste 
middelen en vakman-

schap in huis !
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spreuk van de maand

Zoals 
verwacht 
loopt alles 

anders.

 n.n.
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Uit eigen keuken
verse kwark

in de smaken vanille, aardbeien of
bosvruchten

2e bakje HALVE PRIJS 

 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

De werf in beweging

Op 4 en 5 april neemt de voor-
stelling De werf in beweging je 
mee naar het roemrijke verleden 
van de NDSM werf. Deze spec-
taculaire voorstelling vindt plaats 
in de NDSM loods met meer dan 
100 spelers, tussen de 7 en 86 jaar 
oud. Een rauwe voorstelling met 
theater, zang, choreografi e en live 
muziek op de plek waar vroeger 
de reusachtige schepen gebouwd 
werden.

Ontvangst: (met act) 19.30 
Aanvang: voorstelling 20.00  

De voorstelling is gebaseerd op 
verhalen van oud-werknemers, 
deze worden vertaald in spel-
scenes vol herkenbare anekdotes. 
In de choreografi eën zien we de 
bedrijvigheden van de werkne-
mers die keihard moesten werken 
om de schepen op tijd af te krij-
gen. Men had elkaar nodig om 
het vol te houden. Het gevoel van 
saamhorigheid, dat een kernbegrip 
was op de werf, vormt de rode 
draad in de voorstelling. De sfeer 
in de volksbuurten waar iedereen 
voor elkaar zorgde is voelbaar in 
de prachtige muzikale vertaling 
gespeeld door zowel het tradi-
tionele 50-koppige harmonieor-
kest van de NDSM, als een eigen-
tijdse spectaculaire band en veel 
jong zangtalent. 
Beelden van het verleden worden 
tijdens de voorstelling geprojec-
teerd op een groot LED scherm. 
Er wordt verbinding gemaakt tus-
sen toen en nu, tussen jong en oud 
en tussen buurtbewoners met 
verschillende talenten en achter-
gronden.

De voorstelling is gebaseerd op 

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

Inloopspreekuur Tuindorp Nieuwendam

In 2019 houdt stadsdeel Noord een aantal inloopspreekuren met de 
gebiedsmakelaar. Bewoners kunnen op het inloopspreekuur terecht 
met vragen over zaken die spelen in de buurt of met ideeën voor de 
buurt.
Wilt u een vraag stellen over zaken die spelen in de buurt, of hebt u een 
goed idee hebben voor de buurt? Elke tweede maandag van de maand 
houdt de gebiedsmakelaar Tuindorp Nieuwendam een inloopspreekuur.

Datum: 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: Het Baken, Avenhornstraat 18hs

Maandag 8 april: parkeren
Het inloopspreekuur van maandag 8 april staat in het teken van park-
eren. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de parkeerdruk in uw buurt. 
Wilt u hier meer over weten? Kom dan naar het inloopspreekuur. 
LET OP: dit inloopspreekuur is eenmalig op de volgende locatie en 
heeft een afwijkende tijd.
Locatie 8 april: Purmer College, Purmerweg 116
Tijd: 18.30 – 20.00 uur.

Contact
Naast de inloopspreekuren kunt u de gebiedsmakelaar ook bereiken via 
e-mail of Facebook. E-mail: jozua.ros@amsterdam.nl  
Facebook: gebiedsmakelaar Jozua

Komt u ook een keer binnen-
stappen 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 kop-
je thee/koffi e. Welkom met uw 
vriend of vriendin, buurman of 
buurvrouw!
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!

Buiten de maaltijden is er in april 
genoeg te beleven!

 Er wordt geklaverjast 
op 1, 8, 15 en 29 april, aanvang 
12.45 uur. Ook op zondag 14 
april worden de kaarten geschud, 
aanvang 12.45 uur, kosten € 2,00 
p.p.
  Zondag 7 april kunnen er weer 
spelletjes worden gespeeld (van 
11.00 tot 12.30 uur, kosten € 1,00 
inclusief koffi e + …).
 Op woensdag 17 april 
komt de sjoelbak uit de kast, aan-
vang 13.00 uur inclusief een kopje 
koffi e/thee voor € 2,00.
 Op zondag 28 april start 
om 13.00 uur de bingo, kom ook 
en ga met een prijsje naar huis!
 Elke donderdag (4, 11, 
18 en 25 april) wordt een lekker 
kopje koffi e geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd. 
 Elke derde donderdag is 
de koffi e/thee gratis inclusief een 
koek, dit betekent GRATIS TOE-
GANG op 18 april!
 Op maandag 22 april 
vieren we 2e paasdag met een 
gezellige brunch, aanvang 11.00 
uur, kosten € 3,00.

Koningsdag mogen we niet zo 
maar voorbij laten gaan, de TV 
gaat aan en vanaf 10.30 uur is er 
open huis, doe een lekker bakkie 
koffi e met een oranje-traktatie, 
kosten vanaf € 1,00.

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

vanaf

€19,95

Let op: wij hebben 

een nieuw logo!

Juwelier Akkermans

Nieuw!
Mooie moderne 
dames en heren 
armbanden van 
zilver en/of met 

kralen

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



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK168

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 167
18 (+2+5+2+5 enz)

De winnaar van puzzel 167 is: 
P. Mol
ingestuurd via de website van 
dit blad.

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

(klopt niet)
Een vrouw van 43 jaar ligt dood in haar huis.

Er zit een gat in het dak, waar een dakpan ont-
breekt. De koekoeksklok in het huis staat stil op 
10 minuten voor twaalf. De open haard brandt 
echter nog en ook de CD speler staat nog aan.
Verder staat er in de oven een kip te sudderen.
Buiten schijnt de zon, maar alle bloemen in de 

tuin zijn uitgebloeid.
Wat klopt er niet?

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

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

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

- - - m 0 p j e - - -
Zegt koning Willem-Alexander 
tegen Maxima: ‘Heb je al gehoord 
dat een van onze honden kwijt is?’ 
Maxima: ‘Oh, dan moet je een ad-
vertentie in de krant zetten’. 
Willem-Alexander: ‘Hoezo een 
advertentie? Honden kunnen toch 
niet lezen!’

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

woensdag     gehaktdag

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

U kunt nog tot eind april 2019 uw oude 
spaarzegelboekjes inleveren.

Stap ook over op het PIGGY spaarsysteem.

Wielerronde van het Purmerplein 
met braderie

Wielerclub Ulysses organiseert dit jaar voor de 41e keer 
weer de wielerronde van het Purmerplein en wel op hemel-
vaartsdag 30 mei. Vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur worden 
er diverse wedstrijden gereden. De wielerronde wordt dit 
jaar omlijst door veel activiteiten, georganiseerd door het 
buurtinitiatief van het Purmerplein. Van broodjes hamburger 
en koffi e tot een foodtruck en verse soep. Ook vishandel 
Haring Naatje is open en er is heerlijk ijs van IJskoud De 
Beste. Pizzeria Nuraghe houdt een proeverij en er is een 
poffertjeskraam. Na afl oop zingt Johalee Glastra (van The 
Voice) zijn hits. Ook is er een rommelmarkt waar bewon-
ers hun spulletjes kunnen verkopen. Dit mag alleen op ge-
huurde tafels (ongeveer 20 stuks). Voor een reservering kunt 
u mailen met Marcel Ploeger: aktievv@gmail.com

Vino di Daphne

U weet wel: die leuke wijnwinkel 
met fantastische Italiaanse wijnen 
sluit per 1 april haar deuren op 
het Purmerpein. Wees gerust: u 
kunt via het internet nog steeds 
die mooie wijnen kopen. In korte 
tijd heeft Daphne een mooie klan-
tenkring opgebouwd op en rond 
het plein. Jammer. Bezoek de site:
vinodidaphne.nl

 


