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de hele 

voorjaarscollectie

is binnen !

Wielerclub Ulysses organiseert dit jaar voor de 41e keer weer de wie-
lerronde van het Purmerplein en wel op Hemelvaartsdag 30 mei. Vanaf 
10.30 uur tot 16.00 uur worden er diverse wedstrijden gereden. De 
eerste wedstrijd, Jeugdraces Interclub,  is om 10.30 uur, gevolgd door 
de race ‘Only Friends’ om 12.30 uur. Om 13.00 uur is de dikke banden 
race, om 13.30 uur gevolgd door de nieuwelingenrace en tot slot start 
om 14.45 uur de sportklasse.
Om 16.00 uur is de medailleuitreiking op het podium. 

De wielerronde wordt dit jaar opgevrolijkt met veel activiteiten, geor-
ganiseerd door het buurtinitiatief van het Purmerplein. Er is van alles 
te doen en te versnaperen. Slagerij Oostwal heeft broodjes hamburger 
en bij de vlaggen staat IJskoud de Beste met heerlijk zelfgemaakt ijs. Bij 
het Purmercollege staat een heuse foodtruck met allerlei lekkers, maar 
ook bij Broodje De Leeuw kunt u terecht voor broodjes en koffi e.
Liever een harinkie? Ook dat kan, want vishandel Haring Naatje is ook 
van de partij. Bij Het Baken bent u welkom voor heerlijke, verse soep.
Bovendien is er een koffi efi ets en de shakefi ets-
race, waar u uw eigen fruitshake kunt fi etsen. Na 
afl oop blijft u nog gezellig hangen, want dan zingt 
Johalee Glastra (van The Voice) zijn hits. 

Ook is er een rommelmarkt waar bewoners hun 
spulletjes kunnen verkopen. Dit mag alleen op 
gehuurde tafels. Een lange tafel van 200 x 70 cm 
kost € 6,50.  Voor een reservering kunt u mailen 
met Marcel Ploeger: aktievv@gmail.com
Voor de braderie zijn er marktkramen te huur. 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u 
mailen met: d.woerdt@upcmail.nl
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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

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

De wielerronde wordt dit jaar opgevrolijkt met veel activiteiten, geor-
ganiseerd door het buurtinitiatief van het Purmerplein. Er is van alles 
te doen en te versnaperen. Slagerij Oostwal heeft broodjes hamburger 
en bij de vlaggen staat IJskoud de Beste met heerlijk zelfgemaakt ijs. Bij 
het Purmercollege staat een heuse foodtruck met allerlei lekkers, maar 
ook bij Broodje De Leeuw kunt u terecht voor broodjes en koffi e.

we hebben een 

kleurige 

zomercollectie !

De ronde van het Purmerplein
donderdag 30 mei 

FLYER
Bij deze PPBK 
wordt ook een 
fl yer verspreid 
met daarin 
nog eens het 
hele program-
ma netjes op 
een rijtje.
Veel plezier 
met de wieler-
ronde en de 
braderie !

mei aanbieding

Bij 2 kilo Carocat
400 gram cadeau



spreuk van de maand

Een negatieve
houding is 

als een lekke band.
Je komt er nergens 

mee, tenzij je hem 
vervangt.  n.n.

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

AIR SHOWER 
voor een superieure 
luchtcirculatie. In een 
paar minuten rouleert 
alle lucht in de ruimte.

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

dromen
dochters

door Rijk van den Hoek.

Het is helder weer, droom ik. Bin-
nenshuis is het net zo licht als 
buiten. (In een droom moet je al-
les accepteren). Het landschap een 
beetje golvend, hier en daar bomen 
en struiken. Een park, een tuin met 
zandbak en schommel, zwembad, 
tuinstoelen. Ik zie het allemaal van-
uit een huis zonder buitenmuren. 
Wel ramen en deuren, maar 
geen muren. Ik kijk zo de tuin in 
en zie de bomen en de heuvels.

In de kamer 
een eettafel 
en stoelen, 
plaatjes aan 
de binnen-
wanden, die 
er wel zijn.  
Er staan gemakkelijke stoelen, een 
bank en een salontafeltje. Aan de 
eettafel spelen mijn twee dochters, 
vier a vijf jaar oud met eendere 
jurkjes blauw met wit. Hun moed-
er is er en loopt heen en weer. Ik 
ga op een van de stoelen zitten. 
Dat lukte niet, er ligt ineens een 
stel poppen, dus kies ik de andere 
stoel. Maar daar zit plots een doch-
tertje, ze schuift op en ik kan er bij. 

Er komt koffie met koek en de an-
dere dochter heeft al speelgoed op 
het tafeltje en  zichzelf op de vloer 
geïnstalleerd, vlak voor mn voeten. 
Ik raak geërgerd, wil protesteren, 
ik krijg geen ruimte, de kinderen 
zijn aan het hinderen. Maar plot-
seling realiseerde ik me dat ze 
blij zijn dat ik er ben. Dat ze dicht 
bij me willen zijn, dat niet zeggen 
maar doorgaan met hun spel en 
het me op die manier duidelijk 
maken. Ineens ben ik blij, het wordt 
nog lichter. En ik word wakker.....

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

Open Ateliers Noord 
viert in 2019 haar 30 jarig bestaan!

2019 is een jubileumjaar voor de Open Ateliers Noord! 
De eerste editie vond dertig jaar geleden plaats, op initiatief van enkele 
kunstenaars uit Nieuwendam. Nu, in 2019, is het open atelier weekend 
in Amsterdam Noord uitgegroeid tot een bijzonder evenement in Am-
sterdam Noord en het landelijke gebied daaromheen.

Zwervend door Noord, van de centrale expositie 
bij het SBK via de ateliers naar de hotspots en 
specials. Het weekend van Open Ateliers Noord 
is een prachtige gelegenheid om de unieke loca-
ties te bezoeken waar de kunstenaars werken 
en om te horen hoe hun werk tot stand is ge-
komen. Zo’n 84 kunstenaars openen dit jaar de 
deuren van hun ateliers, waaronder 20 nieuwe 
kunstenaars. Er is uiteenlopend werk te zien, van 
keramiek tot beeldhouwwerk, van fotografie tot schilderkunst, van 
sieraden tot installaties, van textielkunst tot grafisch werk.

Vanaf woensdag 22 mei t/m zondag 26 mei houdt de Kunstuitleen van 
de Stichting Beeldende Kunst een overzichtstentoonstelling. Op deze 
expositie is van elke deelnemende kunstenaar een werk te zien, zodat 
je goed voorbereid het atelierweekend kunt bezoeken.

Tijdens het jubileum weekend zijn er bijzondere plekken te bezoeken 
en is er op locatie een speciaal programma samengesteld.
Zo opent 'Bijzonder Amsterdams' haar deuren, is er kunst te zien bij 
'De Verbroederij', pakt 't Buro' uit met de presentatie van nieuwe kun-
stenaars en is er een keur aan ateliers te bezoeken bij 'Halte Zamen-
hofstraat'. Ook komt er een optreden van de dichtersgroep ‘NoorderI-
Jdijk’, wordt er een muziekvideo gepresenteerd en een lezing gegeven 
in cafe 'Zamen'. 

In 
verschillende 
afmetingen

Kom het 
ervaren in de 
winkel !

zondag 12 mei

Moederdag wordt 
in Nederland op de 
tweede zondag van mei 
gevierd. Op deze dag 
vieren we het moeder-

schap. Niet elk land hanteert de tweede zondag van mei. Veel andere 
landen hanteren de eerste of derde zondag van mei en bij het Verenigd 
Koninkrijk valt Moederdag drie weken voor Pasen. 

Het vieren van het moederschap is al een lang gebruik. Het klassieke 
Griekenland deed dit al lang geleden. Ook de katholieke Kerk vereert 
Maria, de moeder van Jezus al erg lang. Rond het midden van de ne-
gentiende eeuw werd Moederdag voor het eerst gehouden in Amerika. 
Nadat het in Amerika geïntroduceerd was volgde er vele landen over 
de gehele wereld. 

Tijdens Moederdag staat het verwennen van moeder centraal. Vaak 
krijgt de moeder ontbijt op bed en ook worden de huishoudelijke ta-
ken overgenomen door haar man of kinderen. De verkoop van bloe-
men stijgt tot een hoogtepunt op Moederdag. Niet alleen worden bloe-
men als cadeau gegeven, maar worden er ook bloemen gelegd bij het 
graf van een overleden moeder. 

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 35,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 25,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

OPEN ATELIERS NOORD
Amsterdam 25/26 mei 2019 12-18 uur



Nieuws van 

Wist u dat tussen 1 en 21 
april onze website 

205 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

4310

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

- - - m 0 p j e - - -
Er zitten 2 niet zo snuggere man-
nen op een fiets, zegt de ene tegen 
de andere: ‘Wist je al dat er een 
bobbel in je fiets zat?’ Zegt de ene: 
‘Ja, ja, dat weet ik, want mijn fiets 
is zwanger. Zullen we even ergens 
gaan zitten en wachten tot er 
een klein fietsje wordt geboren?’ 
‘Ja dat is goed,’ zegt de tweede. 
Even later zijn ze op een bankje 
gaan zitten en zitten maar te 
wachten. Dan komt er een derde 
nog minder snuggere bij en vraagt 
wat ze aan het doen zijn. ‘Nou,’ 
zegt de tweede man,  ‘we zijn aan 
het wachten tot er een kleine 
fiets geboren wordt.’ Dan begint 
de minst snuggere man erg hard te 
lachen en zegt: ‘Dat kan toch hele-
maal niet.  Dit is een herenfiets!’

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

Komt u ook een keer binnenstap-
pen in Het Baken? Op de dinsdag, 
donderdag en vrijdag koken onze 
vrijwilligers een warme maaltijd!
GOED NIEUWS: In de ko-
mende weken gaan we ook op 
de maandag koken, dat staat nu 
op 6 mei gepland. Tevens wordt 
op maandag 27 mei Indonesisch 
gekookt door een gastkokkin. 
WELKOM!
Voor € 5,50 kunt u aanschui-
ven voor een soepje, hoofdge-
recht, toetje en een kopje thee/
koffie. Welkom met uw vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw!
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!
 Er wordt niet alleen ge-
kookt, in Het Baken gebeurt veel 
meer:
 Er wordt geklaverjast 
op 6, 13, 20 en 27 mei, aanvang 
12.45 uur. Ook op zondag 12 mei 
komen de kaarten uit de kast, aan-
vang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
 Op woensdag 15 mei 
wordt er weer gesjoeld, aanvang 
13.00 uur inclusief een kopje 
koffie/thee voor € 2,00.
 Op zondag 26 mei start 
om 13.00 uur de bingo, kom ook 
en ga met een prijsje naar huis!
 Elke donderdag (2, 9, 16 
en 23 mei) 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 16 mei!
 Welkom op de Aven-
hornstraat 18hs (aanmeldingen 
graag op 020-6372714).
 Op Hemelvaartsdag (30 
mei) is Het Baken open tijdens de 
Wielerronde, dit als onderdeel van 
het culinaire lint rondom het Pur-
merplein. Loop binnen voor een 
lekker kopje soep én een praatje!
 Op 13 mei, 17 juni en 
8 juli houdt de Gebiedsmake-
laar Tuindorp Nieuwendam een 
inloopspreekuur (van 18.00 tot 
20.00 uur).  U kunt terecht met 
vragen over zaken die spelen in de 
buurt of met ideeën voor de 
buurt.

Programma 4 mei herdenking 
in Nieuwendam

De herdenking vindt plaats op 4 mei 
bij het Bezinningsmonument Nieuwendam

18.30 uur: Verzamelen voor de Stille 
Tocht vanaf het Zwanenmeer, hoek 
Beemsterstraat/Alkmaarstraat
19.00 uur: vertrek Stille Tocht via 
Beemsterstraat, rechtsaf rondom het 
Purmerplein naar het Bezinningsmonument.
19.30 uur: herdenkingsprogramma met medewerking van Muziek-
vereniging Waterland
19.45 uur: toespraak door Saskia Groenewoud, lid van het dagelijks 
bestuur stadsdeel Amsterdam-Noord

19.52 uur: Voordracht gedicht door leerlingen IJdoorn-
school
19.58 uur: Last post
20.00 uur: twee minuten stilte, waarna het Wilhelmus 
wordt gespeeld en bloemlegging onder begeleiding 
van muziekvereniging Waterland en het koor Double 
Dutch.

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is de dag waarop het einde van de 
Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. In Neder-
land vindt dit plaats op 5 mei. De dag dat het 
Duitse leger in Nederland zich overgegeven 
heeft. Andere landen vieren niet de bevrijding van 
hun eigen territorium, maar de dag waarop Duit-
sland in 1945 officieel capituleerde. Dit gebeurde 
op 8 mei. Hun territorium was al eerder bevrijd. 
De Dag van de Overwinning wordt in de voor-
malige Oostbloklanden op 9 mei gevierd omdat 
Duitsland een dag later capituleerde tegenover de Sovjet-Unie.

Er is bepaald dat de feestdag om de vijf jaar gevierd zou worden. De 
datum 5 mei werd in 1990 uitgeroepen tot een nationale feestdag. Op 
deze datum wordt jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse konink-
rijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting herdacht en gevierd.

5 mei betekent niet automatisch een vrije dag. Werkgevers en werkne-
mers moeten zelf een regeling treffen.

In het hele land worden er activiteiten georganiseerd. Elke stad en 
plaats heeft zijn eigen activiteitenprogramma waaronder vaak veel 
muziekfestiviteiten.

De nationale viering van de bevrijding start elk jaar in een andere pro-
vincie. Het officiële startsein van de Bevrijdingsfestiviteiten bedraagt 
het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Dit gebeurt door de minister-
president.



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK169

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 168
het hart van de vrouw

De winnaar van puzzel 168 is: 
Coerman
Purmerweg 76

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

(fi ets)
Er zitten drie mannen op een fi ets. 

Eentje zit er voorop, 
eentje zit er achterop. 

Hoe heet de man in het midden?

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

Op zaterdag 11 mei 

krijgen alle moeders een presentje !

RECTIFICATIE
In de vorige Purmerpleinbuurt-
krant stond abusievelijk ver-
meld dat Pizzeria Nuraghe 
tijdens de wielerronde van het 
Purmerplein op 30 mei een proe-
verij zou houden. Dit is niet waar. 

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

MOEDERDAGIDEE !

EEN FIMARAN-
DI 

KADOBON !

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

 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


