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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

Een hete zomer
zonder alcohol

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

GROTE 
UITVERKOOP

met deze bon 

krijgt u nog 
eens 

10% korting 

op uitverkoop
schoenen

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

s a l e
30% korting 

op alles 
behalve broeken

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

Een van de redenen dat mensen voor alcoholvrije dranken gaan, is dat 
ze steeds vaker bewuste keuzes maken. In alcoholvrij bier zitten onder 
andere veel minder calorieën dan in bier met alcohol. We sporten en 
eten en drinken gezonder. Daar hoort ook gezonder bier bij.
Mensen staan er tegenwoordig ook bij stil of ze hun drankje met of 
zonder alcohol willen. Soms hebben ze gewoonweg geen zin in alcohol 
of moeten ze nog met de auto naar huis. Vroeger was het normaler 
om dan alsnog te drinken, maar nu is dat echt niet meer geaccepteerd-
Dat er meer aanbod van alcoholvrije dranken is gekomen, werkt ook 
mee. Zo kwam Heineken twee jaar geleden met een 0,0 procent-bier, 
brengen zelfs brouwers van speciaalbieren alcoholvrije versies op de 
markt en werd afgelopen jaar voor het eerst een bockbier zonder 
alcohol uitgebracht. "Elke brouwer heeft tegenwoordig wel een 0,0-
bier."

Alcoholvrij bier is niet nieuw, maar is wel een stuk lekkerder ge-
worden. Dat komt doordat er door brouwers fl ink is geïnvesteerd in 
de technieken. Daardoor is het inmiddels ook normaler geworden om 
voor een bier zonder alcohol te gaan. Vroeger hoorde je mensen nog 
weleens opmerkingen maken, maar dat is nu wel voorbij. Het is nu net 
zo hip om met een 0,0-bier te staan.
Dat geldt wel vooral voor mensen tussen de achttien en dertig jaar, 
wijzen de onderzoeken van Nederlandse Brouwers uit. "Bij hen is het 
veel vanzelfsprekender om af en toe geen alcohol te drinken, bijvoor-
beeld als ze moeten rijden. Dat komt onder andere door de Bob-
campagne. Oudere mensen hebben misschien nog een periode gehad 
waarin daar makkelijker over werd gedacht.

Naast alcoholvrije bier en wijn, zijn er nog meer alcoholvrije dranken. 
Zo is er in 2016 voor het eerst een gin zonder alcohol uitgebracht.

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

augustus aanbieding

Carocat 400 gram
van € 2,98 voor € 1,98



De winkeliers van het Purmerplein 
en de redactie van de Purmerpleinbuurtkrant 
wensen u een heel fi jne zomervakantie toe !

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

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

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.

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Wij zijn lekker 
uitgerust !

We zien u weer 
graag in onze 

winkel
vanaf dinsdag 
13 augustus.

Kom ook zingen 
bij het Koor van 
Schellingwoude

Maandagavond 2 september gaat 
het Koor van Schellingwoude na 
de zomerstop weer beginnen.
De repetities vinden plaats van 
20.30 uur tot 22.15 uur in het 
Wijkgebouw aan de Wijkergouw 
12, naast de kerk in Schelling-
woude.
Het koor bestaat uit 24 dames. De 
dirigent is Ricus Smid. Hij doet de 
begeleiding op gitaar.
Het repertoire bestaat uit muziek 
van alle windstreken. Recent heb-
ben wij in de Buiksloterkerk opge-
treden tijdens Amsterdam Noord 
Volkoren.
Welke stemsoort u ook heeft, u 
bent van harte welkom om ken-
nis te maken op de repetitieavond. 
Bladmuziek is aanwezig.

Informatie Mary Takken 020-
4904477 of 0628057866 of mail 
naar gerard.takken@hetnet.nl

Na een wilde achtervolging toch 
nog een parkeerplek gevonden 
aan het Purmerhof.



Nieuws van 

spreuk van de maand

Zomers zouden een 
stuk aangenamer zijn 

als noach die twee 
muggen gewoon 
had doodgemept.

A.A.

Wist u dat tussen 1 en 27 juli 
de PPBK website

254 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Jeugdjaren
en wat nu?
door Rijk van den Hoek.

Jarenlang voelde ik me achter-
volgd. Niet doorlopend, maar 
er was altijd iets of iemand
die kritisch over mijn schou-
der meekeek. En het deugde 
zelden wat ik uit mezelf deed,
ik was er nooit trots op, dat 
mocht niet, Het kon altijd beter. 
Goed geprobeerd maar fout
en nog vaker verkeerd ge-
probeerd, was het oordeel. Als 
christelijk mens moest je dat ook
zo voelen. Je werd namelijk in 
zonde verwekt en in zonde ge-
boren dus. Vóór je gedoopt
was, leek je misschien nog 
wel een onschuldig kind, maar 
aan dat idee moest rap een
einde komen, want anders 
liep het heel slecht met je af.

Je kon ook niets uit je zelf, 
want dat was verkeerd. Je 
moest eerst en vooral goed
luisteren. “Luister!”, werd er 
geroepen, nog voor je een 
woord verstond. “Wil je nou wel
eens luisteren!” Nou nee, je 
wou niet maar je moest. Daar 
hoorde je geen vraagteken.
“Luisteren” betekende niet 
dat je iets begreep, het er-
mee eens kon zijn of zo.Het
betekende dat je zonder zelf 
te denken, deed wat er werd 
bevolen. Zo kon er vroeger een
oorlog worden voorbereid, ge-
hoorzame burgers genoeg.

Tegenwoordig kun je zelf den-
ken, maar wordt er subtie-
ler opgevoed, via de media
vooral. Er wordt oorlog ge-
voerd in de olielanden. Hele 
steden worden vernietigd met
bommen uit het westen. Maar 
burgers die vluchten mogen 
niet naar het westen komen.
Dan moeten wij denken dat 
ze dieven zijn, moordenaars 
of nog erger, ‘gelukzoekers’.

Alsof wij hier zelf het ge-
luk niet willen vinden....

Het is zomer
- over de bikini -

Het is niet geheel duidelijk wie de oorspronkelijke uitvinder van de 
bikini is. Of het was Louis Réard, een Parijse werktuigbouwkundig inge-
nieur, die in de jaren 1940 het lingerie bedrijf van zijn moeder overnam. 
Of het was Jacques Heim, een mode-ontwerper en eigenaar van het 
modehuis House of Jacques Heim. Beide mannen ontwikkelde namelijk 
een tweedelig badpak dat (gedeeltelijk) de navel vertoonde, dat was in 
de jaren ’30 en ’40 zeer omstreden.

Louis Réard
Op 5 juli 1946 vond de presentatie van de “bikini” plaats die de Franse 
auto-ingenieur Louis Réard had ontworpen. Dit ontwerp was zo om-
streden dat hij niet één model bereid vond om in zijn creatie de catwalk 
op te gaan. Men was zo gewend dat vrouwen altijd hun lichaam moes-
ten verbergen in lange zwempakken dat de creatie van Louis Réard in 
sloeg als een bom want men zag het vrouwelijke lichaam en dat was 
“not done” in die tijd. Het ontwerp werd daarom ook bestempeld als 
een “onzedig” kledingstuk en zorgde voor veel commotie. In sommige 
landen werd de bikini verboden en het Vaticaan noemde het immoreel.

Geen enkel bekend model wilde het tweeledig badpak showen, uitein-
delijk vond Louis Réard de 19-jarige naakt-danseres Micheline Ber-
nardini bereid om zijn “bikini” te dragen op de dag van de presentatie. 
De bikini was zo klein dat het in het luciferdoosje zou kunnen passen 
dat Micheline Bernardini vasthield terwijl zij poseerde voor de foto-
grafen. (zie middelste foto)

Waar komt de naam “bikini” vandaan?
Vier dagen na de kernproeven op Bikini Atoll, een eiland in de Stille 
Zuidzee, stond de lancering van het tweeledig badpak gepland. Réard 
wilde voor zijn ontwerp een naam hebben die bij de mensen zou blijven 
hangen. Bikini Atoll was natuurlijk volop in het nieuws en Réard besloot 
om zijn tweeledig badpak “Bikini”te noemen, want stilletjes hoopte hij 
dat zijn controversiële dameszwempak zou inslaan als een bom.
Dat deed het ook en tot op de dag van vandaag lopen vrouwen in aller-
lei soorten bikini’s, dankzij Louis Réard en dankzij het feit dat verschil-
lende Hollywoodsterren de bikini populair hebben gemaakt.

De bikini is echter niet een uitvinding van de 20ste eeuw. In het Sicili-
aanse dorpje Piazza Armerina zijn muurschilderingen uit de 4e eeuw 
na Christus te vinden waarop sportende vrouwen te zien zijn die een 
soort bikini dragen.

Hoe warm het ook is, dankzij onze 
trouwe vrijwilligers gaan alle acti-
viteiten door én worden de maal-
tijden gekookt, petje af voor hen! 

Komt u ook een keer binnenstap-
pen in Het Baken? U bent welkom 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag (wel graag tevoren aan-
melden op 020-6372714).

Voor € 5,50 kunt u aanschui-
ven voor een soepje, hoofdge-
recht, toetje en een kopje thee/
koffie. Neem gerust een vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw 
mee!

Er wordt niet alleen gegeten, er 
zijn nog meer activiteiten.

Deze maand wordt er geklaverjast 
op 5, 12, 19 en 26 augustus, kos-
ten € 2,00 p.p., aanvang 12.45 uur.
Op woensdag 21 augustus 
wordt er weer gesjoeld, aanvang 
13.00 uur inclusief een kopje 
koffie/thee voor € 2,00.
Op zondag 25 augustus rollen 
de bingoballetjes weer, aanvang 
13.00 uur, kom ook en win een 
mooie prijs!
Elke donderdag (1, 8, 15, 22 en 
29 augustus) 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 TOEGANG 
op 15 augustus!
Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (wel graag tevoren aan-
melden op 020-6372714).

Twee toeristen bezoeken het plaatsje Natchi-
toches in Louisiana (VS). Ze discussiëren over 
hoe je nou eigenlijk de naam van dit plaatsje 
uitspreekt. Omdat ze er maar niet uitkomen, 
besluiten ze ergens in het dorp even een hap-
je te gaan eten. De ene toerist vraagt aan de 
blonde serveerster: “Mevrouw, kunt u eens, 
lángzaam en duidelijk uitspreken, voor twee 
simpele toeristen, hoe de plaats heet waar wij 
ons op dit moment bevinden?” De serveerster 
buigt zich over de tafel en zegt: “Buuuuuur-
rrrrrr-geeerrrrrr-kiiiiiiingggggggg…”

- - - m 0 p j e - - - Puzzel
Elke maand ontvan-
gen we tientallen 
inzendingen voor de 
puzzel. Onderstaand 
antwoord van Leo de 
Ruiter is niet goed, 
maar wel erg leuk! 

Omdat de polshorloges 
van juwelier Akkermans 
echte sierraden zijn!



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK172

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 171
om je pols

De winnaar van puzzel 171 is: 
H. de Kamp
Schermerstraat 17

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

(zeeheld)

Wat is de achternaam van 
Piet Hein?

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

De grote Valkenwegpont

 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

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

51

BOOGIELAND [KICK] BOXING CLUB   new
De liefste en mooiste boksclub van Noord!
Boogieland is de liefste en de mooiste boksclub van Amsterdam 
Noord! We maken de fascinerende wereld van het echte (kick)boksen 
toegankelijk en leuk, zonder haantjesgedrag of blauwe ogen maar mét 
uitdagende trainingen en een hele goede sfeer. 

Van basiscursus tot technieklessen voor gevorderden
Onze basiscursussen maken het makkelijker om een start te maken 
met (kick)boksen. Als je al wat ervaring hebt kun je meedoen met de 
technieklessen van verschillende niveau’s. 

We hebben ook bokszaktrainingen en vanaf september 2019 
doen we ook kinderlessen. En natuurlijk kun je bij ons terecht voor 
personal training of speciale clinics. 

We hebben je er graag bij, dus boek een proefles en kom eens langs!

Gedempt Hamerkanaal 38  |  1021 KM  |  Amsterdam  |  020 - 341 85 92
info@boogieland.nl  |  www.boogieland.nl


