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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

Vaderdag
zondag 16 juni

 
“de Voetenzuster’’de Kimme         
Anja Ossewaarde 
Pedicure / Voetverzorging 
Nagelregulatie 
Dinsdag,Woensdag,Donderdag 
vanaf 1e afspraak  tot 15.30 uur 
Voor info of afspraak kunt u 
bellen 
Maandag t/m Donderdag  
Van 12.00 uur tot 16.00 
Tel:0642014900_____________ 

 En       Ellebel       
         Elly Leeflang               
Pedicure & Nagelregulatie 
Voor info of afspraak,kunt u  
bellen 
naar Tel: 0658700157 
Ik ben aanwezig op 
Maandag en Vrijdag van  
09.00 tot 15.30 uur 
Woongebouw De Kimme 
Beemsterstraat 546 2e  etage 
1024 BV Amsterdam 
Lift aanwezig, rolstoel geschikt 
 
 
 

Volgens een Nederlandse opiniepeiling is Moederdag in Nederland nog 
altijd populairder dan Vaderdag. De peiling toont verbazingwekkend ge-
noeg aan dat 67,4 procent van de Nederlanders nauwelijks of geen 
waarde hecht aan Vaderdag, terwijl een goede 50 procent net zo denkt 
over Moederdag.

Ondanks dat 22 procent Vaderdag 
onzin vindt, voelt 40 procent zich 
toch moreel verplicht om er iets 
aan te doen. Een kwart van de 
onder-vraagden koopt voor vader 
een cadeau, voor alle zekerheid. Er 
wordt in ieder geval meer gekocht 
dan in het verleden en vooral de supermarkten schijnen hier wel bij te 
varen. De verklaring voor deze inhaalbeweging in zowel Nederland als 

België dient gezocht te worden in de door-
braak van de eeuwenoude rolpatronen tus-
sen man en vrouw en de vele echtscheidin-
gen. Niet voor niets laten vele basisscholen 
en kinderopvangcentra tegenwoordig kin-
deren papierwerkjes en tekeningen maken 
voor hun vaders. Werd Vaderdag in onze 
contreien lange tijd alleen volgens sigaren-
boeren druk gevierd, dan schijnt het fenom-
een Vaderdag ongetwijfeld toekomst te heb-
ben. Het opmerkelijkst van al: vader blijkt 
Vaderdag nog het minst belangrijk te vinden.

Let op: wij hebben 

een nieuw logo!

Juwelier Akkermans

Zilveren en 
vergulde 

oorhangers met 
edelstenen in 

zomerse kleuren

Prijs: €18,95 tot €45,-

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

v/h FRANSE
Purmerplein 13

1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Voor al uw 
apparaten 

hebben wij de 
juiste 

reinigings-
producten. 

Ook voor uw 
espresso
apparaat !
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Wist u dat tussen 1 en 25 mei 
onze website 

211 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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 Ransdorper Toren is weer open

De Ransdorper Toren trekt jaar-
lijks duizenden bezoekers. Naast 
toeristen ook veel mensen uit Am-
sterdam en omgeving. De toren is 
tevens een toeristisch informatie 
punt (TIP) waar diverse folders en 
fi etsroutes te verkrijgen zijn.

Dit jaar is het Rembrandtjaar en 
aangezien Rembrandt vaak in Rans-
dorp kwam en de toren heeft ge-
schetst, zullen wij hier uitgebreid 
aandacht aan besteden.
Ook zullen er verschillende ex-
posities te zien zijn en kunt u de 
tentoonstelling van de Watersnood 
van 1916 bezichtigen.
Iedereen die de toren wil beklim-
men om van het weidse uitzicht te genieten is welkom tijdens de reg-
uliere openingstijden. Aan huwelijks-aanzoeken of groepsactiviteiten 
buiten de openingstijden werken wij graag mee.

Op de tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstellingen 
te bekijken.

April t/m juni: zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur
Juli en augustus: dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur
September: zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur
Maandag gesloten. 
Om op afspraak langs te komen kunt u bellen naar 020-4904605 of 
stuur een mailtje naar ransdorpertoren@gmail.com.  
Toegang 0,50 euro

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

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

de hele 

zomercollectie

is binnen !

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

sterdam en omgeving. De toren is 
tevens een toeristisch informatie 
punt (TIP) waar diverse folders en 
fi etsroutes te verkrijgen zijn.

Dit jaar is het Rembrandtjaar en 

we hebben een 

kleurige 

zomercollectie !
BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Fruit smoothies
Veggy smoothies
vers gemaakt waar u bij staat! 
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Gaat Goed
door Rijk van den Hoek.

Met mij gaat het goed. 
Er van uitgaand dat het leven goed 
is zoals het gaat, dat ik er zelf het 
beste van kan maken, gaat het heel 
goed met me. Soms 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 trap-
pen 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 
naar de oogarts. Er zit een vlek op 
m’n netvlies die niet meer overgaat. 
Ik rij dus niet meer ver weg, in het 
donker of in de regen met de auto. 

Intussen voel ik de winterkou 
minder in m’n botten en dat de 
ouderdom aan me vreet. Ik word 
triest door die geregelde nieuwe 
ongemakken. Alweer een maand 
geleden had ik eczeem op m’n 
handen. Daar gaf m’n lijfarts een 
zalfje voor. Dat helpt. Op naar de 
volgende kwaal, m’n knie speelt 
op. Gestaag doch langzaam ga 
ik achteruit. En ik heb heel lieve 
mensen op me heen, dat wel.

Verder ga ik zoveel mogelijk door 
met bezigheden bij de Modestraat. 
We maken nu met z’n velen een 
nieuw glimmend eigen tijdschrift, 
een “glossy”. Nog mooier dan 
de eerste eind 2017. Die oude 
is ook nog te koop en dat zal 
wel voor een zacht prijsje  zijn. 
In juni komt de nieuwe uit. 

WATERLAND – KERKENLAND 2019

24 jaar muzikale fi etsroutes door de achtertuin van Amsterdam

Voor het vier-en-twintigste achtereenvolgende jaar 
wordt in Waterland en Landelijk Amsterdam-Noord  
Waterland-Kerkenland  georganiseerd. Op zaterdag 
22 en zondag 23 juni en op zaterdag 29 en zondag 30 
juni 2019. Deze muzikale fi etsroutes voeren u door het 
prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, 
waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd. 
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot jazz en van shanty tot 
folk. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren 
en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel 
gefi etst worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de 
acht kerkjes en de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie 
zomermiddag.

De tocht op 22 en 23 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durg-
erdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute.
Met de Noordroute, op 29 en 30 juni, fi etsen we langs de kerkjes van 
Zuiderwoude, Uitdam, de R.K. Kerk van Monnickendam en de Grote 
Kerk van Monnickendam.
De kerk in Broek in Waterland is dit jaar helaas niet beschikbaar.

De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op 
elk heel uur,  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk 
langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. 
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk  uitrusten en hebt dan weer 
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fi etsen. 
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de 
kerken – tussen de één en de vijf kilometer – maakt het heel goed 
mogelijk om van kerk tot kerk te fi etsen.
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 
7,50. Verkrijgbaar tijdens het fi etsweekend bij iedere deelnemende 
kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in 
Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.

Waterland is een fi etsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje 
met een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter 
weten te behouden. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de 
vaste oriëntatiepunten. Het is de achtertuin van Amsterdam met veel 
vrijliggende fi etspaden; voor fi etsers een eldorado.

In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij ker-
kelijke gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om 
alle bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, 
concert of tentoonstelling. Er staan tijdens deze fi etsweekenden tien-
tallen vrijwilligers klaar. Fiets mee en geniet!

De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Wa-
terland. Info: Henk Breur, Termietergouw 5, 1027 AD Amsterdam - 
Zunderdorp tel.: 020 – 6340727, e-mail: info@waterland-kerkenland.
nl - Zie ook onze website: www.waterland-kerkenland.nl

Komt u ook een keer binnenstap-
pen in Het Baken? Op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag ko-
ken onze vrijwilligers een warme 
maaltijd!
Voor € 5,50 kunt u aanschui-
ven voor een soepje, hoofdge-
recht, toetje en een kopje thee/
koffi e. Welkom met uw vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw!

Wat staat deze maand nog meer 
op de agenda?
Er wordt geklaverjast op 3, 17, en 
24 juni, aanvang 12.45 uur. Ook 
op zondag 16 juni komen de 
kaarten uit de kast, aanvang 12.45 
uur, kosten € 2,00 p.p.
Op woensdag 19 juni wordt er 
weer gesjoeld, aanvang 13.00 uur 
inclusief een kopje koffi e/thee 
voor € 2,00.
Op zondag 30 juni rollen de 
bingoballetjes weer, aanvang 13.00 
uur, kom ook en win een mooie 
prijs!
Elke donderdag (6, 13, 20 en 27 
juni) 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 betekent GRATIS TOE-
GANG op 20 juni!
De vaders worden op 16 juni 
verwend met een brunch, aan-
vang 11.00 uur, kosten € 4,00 p.p.. 
Aanmelden vóór 11 juni, er is een 
beperkt aantal plaatsen, ook als u 
geen vader bent, bent u van harte 
welkom!
Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (wel graag tevoren aan-
melden op 020-6372714).

Op Hemelvaartsdag (30 mei) 
is Het Baken open tijdens de 
Wielerronde, dit als onderdeel 
van het culinaire lint rondom 
het Purmerplein. Loop binnen 
voor een lekker kopje groente-
soep van opa Jan!
Op 17 juni en 8 juli houdt de 
Gebiedsmakelaar Tuindorp Nieu-
wendam een inloopspreekuur 
(van 19.00 tot 21.00 uur) waar u 
terecht kunt met ideeën of vragen 
over zaken die spelen in de buurt.

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

juni aanbieding

Starsnack Kipfi let
van € 2,99

voor € 2,00



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK170

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 169
Rop of Rob

De winnaar van puzzel 169 is: 
Ria Dijkstra-de Vries
Lucien Gaudinstraat 120 

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

(reken maar)
2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = 30
6 = 42
9 = ?

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

ALVAST JE HAAR 
ZOMERPROOF? 

KOM VOOR EEN 
KLEURADVIES NAAR 

FIMARANDI !!

 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

Mijn vader is enorm eigenwijs. 
Toen hij voor de rechter stond 
gaf hij die bankoverval niet toe. Hij 
had het wel gedaan, maar gaf niet 
toe. Toen zei de rechter:”Man, 
hoe kun je nog ontkennen, ik kan 
wel honderd getuigen aanwijzen 
die het gezien hebben!” Waarop 
mijn vader antwoordde:”Dat is 
nog niets, ik kan er wel duizend 
aanwijzen die het niet gezien heb-
ben!”

- - - m 0 p j e - - -

NIEUW BIJ SYMAJA: Weerbaarheidstraining voor kinderen

Biedt ondersteuning bij: faal(angst);  moeite met emotieregulering; weinig zelfvertrouwen;  leer- en concen-
tratieproblemen; stress en onrust; pesten, ruzies en confl icten; hoog sensitiviteit; verstoorde groepsdy-
namiek; probleemgedrag.
Extra bij deze lessen is het leren om jezelf te verdedigen (vorm van Krav Maga en kickboksen) deze me-
thode leert de kinderen om zich te verdedigen en hierdoor krijgen de kinderen ook meer zelfvertrouwen.
Een kind leert in een klein, veilig groepje hoe het kan reageren op gedrag van anderen, Hoe kan je bijvoor-
beeld reageren als je gepest wordt of als er iets gebeurt wat je niet leuk vindt ? Je leert voor jezelf op te 
komen met respect voor de ander. De kinderen leren welke woorden ze kunnen gebruiken, maar er is ook 
aandacht voor de houding van het kind, het stemgebruik en het maken van oogcontact.
Weerbaarheidstraining, maar wij richten ons ook op algemene sociale vaardigheden.

Als een kind moeite heeft om voor 
zichzelf op te komen dan kan een 
weerbaarheidstraining zinvol zijn. 
Veel kinderen die weinig weerbaar 
zijn, hebben weinig zelfvertrouwen 
of zijn onzeker. In een weerbaar-
heidstraining leert een kind om in 
een veilige situatie te oefenen met 
nieuwe vaardigheden.
Heeft u interesse in de weerbaar-
heidstraining voor een kind of 
vragen hierover dan kunt u telefo-
nisch of via de mail contact opne-
men. 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

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

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !

Wij hebben alles in huis 
voor een geslaagde 
barbecuemaaltijd


