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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

Als knipoog naar de komkommertijd heeft het GroentenFruit Bureau 
1 juli uitgeroepen tot Nationale Komkommerdag. En dat komt deze 
maand extra goed uit. 

Als er iets verkoeling brengt, is het wel de komkommer. En dat is meer 
dan welkom met deze zomerse temperaturen. Of je nou blij wordt van 
de hitte of niet; het is voor iedereen belangrijk om juist nu zo goed 
mogelijk te blijven hydrateren. Als als het water je de neus uit komt, 
helpt een stuk komkommer. En ook als de zon toch feller bleek dan 
je dacht (lees: een roodverbrand hoofd), biedt de komkommer uit-
komst. Als er iets een superfood is, dan is het dus wel de komkommer. 
Daarom vind je op de middenpagina wat je allemaal wel niet kan met 
een komkommer.

De komkommer is een plant waarvan 
de gelijknamige vrucht in Nederland 
en België vooral rauw als salade wordt 
gegeten. De komkommer behoort tot 
de soort Cucumis sativus, die al meer 
dan 3000 jaar gekweekt wordt. Aan één 
stengel kunnen tientallen komkommers 
groeien. De tegenwoordig gekweekte 
komkommer heeft alleen maar vrou-
welijke bloemen, waar zonder bestuiving 
of bevruchting de komkommer uit groeit. 
De gele en witte komkommer hebben 
wel vrouwelijke en mannelijke bloemen.

Het genoom van de komkommerplant 
is in kaart gebracht en omvat 25.000 
genen.

Nationale Komkommerdag
maandag 1 juli
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

JULI ! KOMKOMMERTIJD !
elk tweede bakje 

komkommersalade 
(2 soorten) 

voor de halve prijs ! 

BEZORGERS GEVRAAGD

De Purmerpleinbuurtkrant 
vraagt bezorgers voor 

 Tuindorp Buiksloot (ong. 800 
exemplaren) en Schellingwoude 

(ong. 500 exemplaren).
Voor meer info kunt u bellen 

met De heer Vermeulen 
(Dierenspeciaalzaak Vermeulen) 

020 -6360308



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

aan lamsbout of varkensnek) als 
hoofdgerecht vergezeld van lek-
kere groenten, saus en aardap-
peltjes. Een menu voor de hele dag, 
het hele gezin en de hele buurt. 
Het moet een soort ‘familiezondag’ 
worden waar je gezellig bij kunt 
aanschuiven.

LAZUUR gaat open van woensdag 
tot en met zaterdag vanaf 12 uur, 
waardoor er ook ruimte is om een 
lichte lunch te serveren. Op zondag 
gaat LAZUUR al om 11 uur open.

spreuk van de maand

Een kromme 
komkommer 

is nog geen banaan 
Anonimus 

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

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

zomer

korting

op veel 

modellen
De winkeliers van het Purmerplein 

en de redactie van de Purmerpleinbuurtkrant 
wensen u een heel fi jne zomervakantie toe !

Bewaartip !

Nog een weetje over het bewaren 
van de komkommer! Bewaar ze 
koel, maar niet in de koelkast of 
diepvries. Komkommers worden 
‘snotterig’ van de kou. Uitdro-
ging van de komkommer kun je 
voorkomen door de komkommer 
in folie te verpakken.

Farm Food Fresh 
Menu

Vindt u het ook lastig om uw 
hond vers vlees te geven als u 

op vakantie bent?

Wat zou het makkelijk zijn als u 
toch de kwaliteit van vers vlees 
kunt geven, ook als u even geen 
vriezer in de buurt heeft. Daarom 
heeft Dierenspeciaalzaak Vermeu-
len nu Farm Food Fresh Menu, een 
gestoomde vers vlees maaltijd, die 
buiten de vriezer houdbaar is. 
Farm Food Fresh Menu is 100% 
natuurlijk en bevat geen kunst-
matige toevoegingen.
Behalve dat het 
heel handig is voor 
op vakantie of 
onderweg, is het 
ook nog eens su-
per smakelijk en 
ideaal voor moei-
lijke eters, drachtige of zogende 
teven en zieke of herstellende 
honden. Net als Farm food brok-
ken is Fresh Menu geschikt voor 
honden van alle leeftijden.
Farm Food Fresh Menu is glu-
tenvrij. Het is rijk aan probiotica 
en zorgt voor een gezonde en 
geba-lanceerde darmfl ora. Farm 
Food Fresh Menu heeft een zeer 
goede acceptatie en de verteer-
baarheid is optimaal. Farm Food 
Fresh menu is verkrijgbaar bij Die-
renspeciaalzaak Vermeulen, Pur-
merplein 9.

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

FARMFOOD ACTIE JULI

Restaurant LAZUUR

Restaurant Place du Nord heet vanaf 1 augustus restaurant LAZUUR 
en dat is niet de enige verandering. Onder de bezielende leiding van 
Michael en Diana, die ook samen bier- en whiskycafe Zilt op de Zeedijk 
runnen en de leden van hun BV ‘Vloerkleed’ Rogier en Elise, die res-
taurant Lastage (met Michelinster!) op de Gelderse Kade hebben, gaat 
chefkok Sherif, die ook mede-eigenaar is en tot voor kort chef-kok bij 
restaurant Kaagman en Kortekaas bij de Dam was, 5 dagen in de week 
de heerlijkste gerechten bereiden.
Overigens is restaurant Kaagman en Kortekaas onlangs nog door Het 
Parool uitgeroepen tot beste restaurant van Amsterdam. LAZUUR op 
het Purmerplein gaat dus niet gerund worden door een stel beginnelin-
gen, maar door een professioneel team met heel veel horeca-ervaring !

Na een kleine verbou-
wing, waarin onder 
andere de verlichting 
wordt aangepakt en 
het donkere interieur 
wordt veranderd in 
een wat strakker, hel-
derder interieur, gaat 
restaurant LAZUUR 
van start met een 
menu van klassieke 
Franse gerechten, 
waarin ook een klein 
beetje de Portuge-
se achtergrond van 
chefkok Sherif te proe-
ven zal zijn. En leuk 
om te weten: chefkok 
Sherif is geboren en 
getogen in Amsterdam Noord, kent het Purmerplein als zijn broekzak. 
Het zijn dus echt mensen uit de buurt. Zijn vrouw Naduah gaat als 
sommelier de wijnen verzorgen. Deze zullen goed en betaalbaar zijn. 

Elke zondag zal er in LAZUUR een traditionele Engelse ‘roast’ te con-
sumeren zijn. Dat betekent elke zondag een ander stuk vlees (denk 

taurant Lastage (met Michelinster!) op de Gelderse Kade hebben, gaat 
chefkok Sherif, die ook mede-eigenaar is en tot voor kort chef-kok bij 
restaurant Kaagman en Kortekaas bij de Dam was, 5 dagen in de week 
de heerlijkste gerechten bereiden.
Overigens is restaurant Kaagman en Kortekaas onlangs nog door Het 
Parool uitgeroepen tot beste restaurant van Amsterdam. LAZUUR op 
het Purmerplein gaat dus niet gerund worden door een stel beginnelin-
gen, maar door een professioneel team met heel veel horeca-ervaring !

Na een kleine verbou-

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

TUSSEN 26 JULI 
EN 20 AUGUSTUS 

ZIJN WIJ ALLEEN OP 
MAANDAG, 

DONDERDAG EN 
VRIJDAG OPEN.

Van links naar rechts: Sherif, Rogier, Naduah, 
Michael. En Elise onderaan.
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Wist u dat tussen 3 en 22 juni 
de PPBK website

155 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Zand of Bos
door Rijk van den Hoek.

Dat was toch wel beter, 
toen ik jonger was.

Oh, ik was zo blij in 1945 toen 
ik weer met vriendjes naar het 
strand kon. We gingen lopend, het 
was maar zes kilometer naar het 
strand.  En dan, eindelijk weer, met 
blote klikkies door het warme 
mulle zand en daarna het steeds 
hardere en nattere zand naar de 
zilte branding en daar het zand 
onder je voeten voelen weglo-
pen in de golven en jezelf traag 
voelen wegzakken. Heerlijk naar 
ons eigen vrije strand. Een warm 
zout strandzand is zo goed voor 
je huid terwijl het lopen door 
het hete mulle zand een heerlij-
ke weldadige massage is. Als ik 
er aan denk, voel ik me al beter.

Ik hoorde laatst een jonge dame 
zeggen dat ze zand aan haar lijf 
haatte. Zulke grote woorden, zij 
had liever het bos, zei ze. Maar ik 
denk niet dat ze bedoelde liever 
met blote voeten over bosgrond 
te lopen. Al die takjes en steentjes, 
scherpe dennenaalden. En heel 
veel beestjes die daar rondkrui-
pen. Bovendien ligt daar van al-
les te rotten. En het uitzicht in 
het bos is ook niet ‘je dat’. Appels 
en peren kun je beter vergelij-
ken dan zand met bos, vind ik.

Maar in het bos zijn, heb ik altijd 
wel fi jn gevonden. Daarom was 
ik wel blij met de streek waarin 
ik ben opgegroeid. We hadden 
bos, duin en strand met de zee 
en haar zonsondergangen en 
wijdse uitzichten. Aan de ander 
kant waren bloembollenvelden 
en verder weg de polders. Met 
blote voeten door het gras was 
ook lekker. Die afwisseling mis ik 
hier wel, in Amsterdam-Noord. 

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

Vraag 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

we hebben een 

kleurige 

zomercollectie !

6 leuke komkommerweetjes

In je drankje
Met dit weer is het belangrijk om zoveel mogelijk te drinken. En dan 
hebben we het niet over wijntjes op het terras, maar water.  Als je wa-
ter nogal saai vindt, kun je je glas opfl euren met wat stukjes komkom-
mer, citroen en munt. Nog beter: vul een hele kan water en verplicht 
jezelf die leeg te drinken. Paar ijsklontjes erin en je hebt een heerlijk 
verfrissend drankje. (Psst: doet het ook heel goed met gin tonic…)

Aan de vezels
Je zou het misschien niet denken, maar komkommer bevat naast een 
heleboel water ook vezels en vitamine A. En bovendien nul calorieën. 
Perfect voer dus als je nog in bikini/zwembroek moet. De vezels in 
komkommer werken als een soort bezem voor je lichaam: ze vegen 
alle afvalstoffen weg.

Weg met wallen
Slaap je ook zo slecht als het ’s nachts warm is? Om je gebroken nacht 
de volgende dag te verbloemen, kun je 20 minuten lang twee schijfjes 
komkommer op je ogen leggen. Visagisten over de hele wereld maken 
gebruik van dit trucje. Door de koeling neemt de zwelling af, donkere 
kringen verminderen en je ziet er direct wakkerder uit (zelfs als je je 
niet zo voelt).

Een roodverbrand velletje
Wist je vast al, maar het blijft een handige tip als je geen after sun in 
huis hebt. Leg schijfjes komkommer op je roodverbrande vel, dat ver-
frist meteen en trekt de warmte uit je lichaam.

Verstopte poriën
Veel mensen hebben bij hoge temperaturen sneller last van een vette 
huid. Dit maskertje helpt: meng gelijke partjes kurkuma met komkom-
merpulp en een uitgeperste citroen. Een kwartiertje op je huid laten 
zitten en vervolgens goed afspoelen.

In de salade
In de zomer hebben de meeste mensen geen trek in een stevige maal-
tijd. Het antwoord: salade! Deze komkommersalade met geroosterde 
amandelen is heel licht en smakelijk. Ook heel lekker als bijgerecht 
voor de barbecue. 
De lekkerste komkommers zijn verkrijgbaar bij groentenspeciaalzaak 
Place des Légumes en voor de barbecue gaat u natuurlijk naar slagerij 
Oostwal. Beide speciaalzaken vindt u op het Purmerplein !

Op Hemelvaartsdag (30 mei) was 
Het Baken open tijdens de Wieler-
ronde, vele bezoekers hebben ge-
smuld van een lekker kopje groen-
tensoep van opa Jan!

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!

Er wordt niet alleen gegeten, er 
zijn nog meer activiteiten.
Deze maand wordt er geklaverjast 
op 1, 8, 15, 22 en 29 juli, kosten 
€ 2,00 p.p., aanvang 12.45 uur.
Op woensdag 17 juli wordt er 
weer gesjoeld, aanvang 13.00 uur 
inclusief een kopje koffi e/thee 
voor € 2,00.
Op zondag 28 juli gaan de bingo-
balletjes weer door het rad, aan-
vang 13.00 uur, kom ook en win 
een mooie prijs!
Elke donderdag (4, 11, 18 en 25 
juli) 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 TOEGANG 
op 18 juli!

Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (wel graag tevoren aan-
melden op 020-6372714).

Op 8 juli houdt de Gebieds-
makelaar Tuindorp Nieuwen-
dam een inloopspreekuur (van 
19.00 tot 21.00 uur) waar u te-
recht kunt met ideeën of vragen 
over zaken die spelen in de 
buurt.



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK171

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 170
90

De winnaar van puzzel 170 is: 
Niki Klop
Stompetorenstraat 17
ingestuurd via de website van dit 
blad.
 
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(tik tik)

Waarom draag je een 
polshorloge ?

 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

- - - m 0 p j e - - -

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

Er was eens een komkommer met 
haar kindje in de supermarkt.
Zegt de moeder tegen haar kindje;
"Kom komkommertje!"

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

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wij zijn op 
vakantie van  

19 juli t/m 
10 augustus


