
Alma heeft samen met David en Jamie de nieuwe vintage meubelzaak 
& koffi ebar ‘Purmer’ aan het Purmerplein 33 in Amsterdam Noord 
geopend. Purmer is nu een kleine 
drie weken aan het proefdraaien. 
Afgelopen zondag 25 augustus 
was de feestelijke opening tussen 
14.00 - 18.00 uur.  Even na twee 
uur speelde de band live muziek
en reed de limocellobar langs 
om de gasten van dit heerlijke 
drankje (Italiaanse citroenlikeur) 
te voorzien. Verder kon er genoten 
worden van smakelijke stukjes tos-
ti en andere lekkernijen van de me-
nukaart. Het was gezellig druk. Veel 
familie en vrienden, buurtbewo-
ners en winkeliers van en rondom 
het Purmerplein.
Purmer is een vintage meubelzaak waarbij alles wat je ziet te koop is; 
van de kopjes waaruit je koffi e drinkt tot de bank waarop je heerlijk 
tot rust komt. Naast hele lekkere koffi e serveren ze ook verrassende 
tosti's. Alle meubels worden door Alma zelf door heel het land inge-
kocht. Jamie, de horecaman heeft het menu samengesteld en David 
heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de bouw. Voor alledrie is 
dit een fantastisch project waar ze ontzettend blij mee zijn. Zij hopen 
uiteraard dat de buurt dat ook is. Het is ook de bedoeling dat Purmer 
een ontmoetingsplek wordt voor de buurt en de bewoners. Gaat u dus 
maar snel eens langs voor een gezellig kopje koffi e en een praatje. U 
treft er vast wel iemand uit de buurt.
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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

NIEUW OP HET PURMERPLEIN !

‘Purmer’
vintage meubelzaak en koffi ebar

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

Er zijn leuke, 
nieuwe 

modellen van 

de najaars-
collectie

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 Zamenhof 
de weg naar binnen, rust, midden in het leven

mediteren in

mindfulness (start 18 sep)
yoga en meditatie

sumi-e zenschilderen

meer programma:
www.dezamenhof.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

Honden
trainers
1500 gram € 9,95

zomeractie

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Lazuur
Restaurant Lazuur opent haar deuren!

Vanaf 5 september gaan wij open voor het diner. 
Op 15 september is onze eerste Sunday Roast, 

doorlopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Reserveren kan via de website, per mail of telefonisch. 

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Alma, Jamie en David



spreuk van de maand

Ik geloof niet 
zo in 

bijgeloof - 
dat brengt 

ongeluk
A.A.

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com

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

Men & Women Jeans

Wist u dat tussen 1 en 24 juli 
de PPBK website

224 keer is bezocht ?

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

maar  € 25,- 
(ex BTW en bijdrage verspreiding)

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

IS HET NIET
 DE HOOGSTE TIJD 

OM NA DE VAKANTIE 
UW HAAR WEER EENS 
EEN FIJNE OPKNAP-
BEURT TE GEVEN ?

woenZdagavond

Hoe hou je het ontspannen vakantiegevoel vast?

Yoga, meditatie en mindfulness mogen zich in grote belangstelling 
verheugen. De reden waarom mensen dit doen is vaak heel verschil-
lend: minder klachten, een moment voor jezelf, ontspanning, op ad-
vies van iemand of een verlangen naar zingeving, De keuze voor een 
leraar of plek is soms inhoudelijk (goede lessen, fi jne ruimte), soms 
praktisch (lekker dichtbij, passend in dag en tijd). In meditatiecentrum 
de Zamenhof slaat u twee vliegen in één klap! Wij bieden een breed 
programma onder deskundige en ervaren begeleiding en zitten lekker 
dichtbij (op een prachtige rustige plek langs de rand van het bos aan 
de Zamenhofstraat). 
Zo hebben wij bijvoorbeeld op de woensdag:
08.45 - 10.00 uur  Mindfulness Oefenen met mindful bewegen en ge-
leide meditaties (René Slikker)
18.00 - 19.15 uur  Critical Alignment Yoga (Meike Baretta)
20.00 - 21.15 uur  Yin Yoga (Marit van Overschot) om de week vanaf 
11 september
20.00 - 22.00 uur Meditatie en Boeddhisme (René Slikker) om de 
week vanaf 4 september

Het woensdagavond pro-
gramma is een mooi bezin-
ningsmoment midden in 
de week en noemen we 
daarom woenZdagavond. 
Zin om daarvoor in alle 
rust te genie-ten van een 
kop soep in de nabij gelegen 
moestuin van de Verbroe-
derij? Als deelnemer van de 
woenZdagavond ontvang je 
30% korting!

In de Zamenhof gebeurt nog meer zoals bijvoorbeeld Japans zenschil-
deren, individuele boeddhistische psychologie, begeleiding bij werkher-
vatting na ziekte en open atelier. Voor het volledige programma kijk op 
www.dezamenhof.nl 

'Even stilstaan is geen stilstand'

RITSIES
naaimachine reparatie 

ook aan huis
 tel. 020 4945520 
Purmerplein 21

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

NUMATIC
stofzuiger

nu ook in de
kleine variant

in diverse 
kleuren

verkrijgbaar

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

De ‘R’ zit weer in de maand !

drukwerk
en reclame

tekstverzorging
NET GEZET



Nieuws van Over 
buikpijn en de 
jaren veertig

door Rijk van den Hoek.

Vandaag is het mijn dag niet, of 
juist wel want alles loopt mis. Mijn 
buikloop ook, die is obstipatie ge-
worden. Na veel water en een pond 
pruimen, ging dat over. De buikpijn 
is er nog, wat ik verdacht vind. 

Wijlen mijn overleden moeder za-
liger, die dood is, dacht dat obsti-
patie met obstinaat te maken had. 
Maar dat zal projectie geweest zijn, 
ze was nogal vaak in verzet. Niet 
echt, met een stengun tegen de 
duitsers, maar meer tegen mijn 
vader. Vader was heel traditio-
neel een brave, gezellige huisvader, 
bij wie je ongevraagd op schoot 
kon klimmen. Maar hij was wel 
de baas, hij nam de beslissingen 
en je kon een klap voor je harses 
krijgen als ‘m iets niet aanstond. 
Maar zij, mijn moeder, was het 
niet altijd eens met zijn beslissin-
gen. Bovendien nam zijzelf nogal 
eens beslissingen, die mijn vader 
afkeurde. Nou, en dan was het 
huis te klein. En het was al niet 
groot. Er waren wel twee trap-
pen naar met elkaar verbonden 
verdiepingen. Zodoende kon 
je elkaar behoorlijk nazitten.
Er waren ook allerlei hoekjes 
en gaatjes om in weg te krui-
pen. Ideaal als er visite was met 
leeftijdgenootjes. Mijn jongste 
broertje is eens tien uur ver-
dwenen geweest. Overal gezocht. 
Hij bleek later uit het ouderlijke 
slaapkamerraam op het keuken-
dak gestapt te zijn. Via de schuur 
van de buren naar de tuin van 
weer andere buren geklommen. 
Hij zat vredig met het buurmeisje 
in de zandbak te spelen. Goed 
bekeken, voor een jongen van drie. 

- - - m 0 p j e - - -

Paraskevidekatriafobie

Een of twee keer per jaar is het vrijdag de dertiende. De laatste keer 
was in juli 2018 en dit jaar is er in september en in december ook een 
vrijdag de dertiende. Maar waarom zijn we eigenlijk bang voor die ene 
dag? 

Het is namelijk een echte angst waar zelfs een 
woord voor is: paraskevidekatriafobie. Dit komt 
van paraskevi, het Griekse woord voor vrijdag, 
en dekatreis, wat dertien betekent. Volgens 
de therapeut Donald Dossey, die de benam-
ing voor de fobie bedacht, ben je genezen van 
je angst voor vrijdag de dertiende als je het 
woord kan uitspreken. Zo simpel kan het zijn.
De herkomst van de angst dan. Zoals zoveel 
van de gebruiken in de westerse wereld, komt de angst voor vrijdagen 
uit het christendom. Jezus is gekruisigd op een vrijdag, de dag die we nu 
gek genoeg Goede Vrijdag noemen.  Vrijdag was de dag dat Romeinen 
executies uit-voerden, maar later was vrijdag ook in Groot-Brittannië 
zogenoemd ‘beulendag’, de dag dat mensen werden onthoofd.

Angst voor het getal dertien, waarvan 
de wetenschappelijke benaming 
triskaidekafobie is, heeft ook een 
religieuze herkomst. Twaalf wordt 
van oudsher gezien als een heilig of 
perfect getal; er waren bij-voorbeeld 
twaalf stammen in het Oude Testa-
ment en twaalf apostelen in het 

Nieuwe Testament. Dertien gaat over perfectie heen en staat dus voor 
ongeluk. Denk ook maar aan uitdrukkingen als ‘dertien in een dozijn’ 
of ‘twaalf ambachten, dertien ongelukken’. Bij het laatste avondmaal, 
de avond voor Jezus’ kruisiging, waren ook dertien mensen aanwezig. 
Er zijn ook niet-christelijke verklaringen voor de angst voor vrijdag de 
dertiende. Zo zouden heksen bij elkaar komen op vrijdag de dertiende 
en zou de Noorse foute god Loki op een vrijdag als dertiende gast naar 
een feest komen en de wereld in ongeluk storten. 

De angst voor vrijdag de dertiende is waarschijnlijk in de Middeleeu-
wen ontstaan, pas eeuwen na Jezus’ dood dus. Uit recent onderzoek 
bleek zelfs dat vrijdag de dertiende pas een ding werd eind negen-
tiende eeuw. Toen besloot een Amerikaanse officier namelijk om elke 
dertiende van de maand een diner van dertien gangen te serveren aan 
dertien personen, terwijl dertien personen aan tafel ongeluk zou bren-
gen.
Zolang er films, boeken, liedjes, videogames, kunstwerken, strips en 
dergelijke worden gemaakt over deze angst, gaat deze niet weg. Zo 
blijven er mensen die niet vliegen of zelfs niet willen werken op vrijdag 
de dertiende, net als dat er gebouwen zijn zonder dertiende verdieping 
of hotels zonder kamer 13. Zelfs als we de (religieuze) herkomst van 
tradities of angsten niet kennen of erkennen, vinden we gebruiken pret-
tig en daarom blijven we ook bang voor vrijdag de dertiende, zonder 
rationele reden. 

Zien wij u een keer in Het Ba-
ken? Welkom voor een warme 
driegangenmaaltijd op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag (wel 
graag tevoren aanmelden 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 geklaver-
jast op 2, 9, 16, 23 en 30 sep-
tember, kosten € 2,00 p.p., aan-
vang 12.45 uur.
Op woensdag 18 september 
wordt er weer gesjoeld, aanvang 
13.00 uur inclusief een kopje 
koffie/thee voor € 2,00.
Op zondag 29 september 
komen de bingoballetjes uit de 
kast, aanvang 13.00 uur, kom ook 
en win een mooie prijs!
Elke donderdag (6, 13, 20, en 27 
september) 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 EEN GRATIS BAKKIE 
op 20 september!

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

Vraag:
Wat moet je doen als het op vrij-
dag de dertiende onweert en de 
klok dertien keer slaat? 
Antwoord: 
De volgende dag de klokkenma-
ker bellen.

De ambulance heeft 
motorpech Henk...dus 

hou nog even vol !

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

 Vanaf nu ook fysiofitness.

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



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK173

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 NR 172
Hij heet voluit Pieter Pietersen 
Heyn, maar de grap was dat in 
het liedje staat: Piet Hein zijn 
naam is Klein. Beide oplossingen 
zijn goed.

De winnaar van puzzel 172 is: 
D. Sijffers
Korthagenhuis 
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(streepje voor)

Deze som klopt niet. Maak hem klop-
pend door ergens één streepje te 

zetten.

5 + 5 + 5 = 550

Weer naar school ! 
Opletten dus !

Opletten geblazen voor automobilisten: 
grote groepen kinderen weer onderweg naar school

VVN adviseert ouders van brugklassers: 
oefen samen de route naar de nieuwe school

Maandag 25 augustus zijn de scholen weer begonnen in de buurt. Heel Nederland kan niet meer heen om 
de bekende spandoeken en posters met de boodschap ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is nog steeds 
nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school. Dit belang wordt 
ook ingezien door gemeenten. Maar liefst 85% van de gemeenten doet mee aan de campagne met de 
spandoeken en de posters. Ook zien steeds meer bedrijven de urgentie om hier aandacht aan te besteden.

De VVN-campagne De scholen zijn weer begonnen is dus meer nodig dan ooit. Niet alleen voor de kin-
deren van de basisscholen maar zeker ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. het blijkt dat 
er in de eerste weken van het nieuwe schooljaarr twee keer zoveel ongevallen plaats vinden in het verkeer 
onder brugklassers. Behalve dat de scholieren de nieuwe route en dus ook de gevaren op de weg niet ken-
nen hebben ze vaak weinig ervaring in het verkeer. Daarnaast hebben zij hun impulsen nog niet goed onder 
controle en zien daardoor weinig risico’s. Ook het groeiende gebruik van de smartphone op de fi ets is een 
oorzaak. Elke vader en moeder wil zijn kind ’s avonds weer veilig thuis hebben dus is het raadzaam om de 
nieuwe fi etsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken. VVN adviseert 
daarom de ouders een aantal keer de nieuwe route naar school te fi etsen met de kinderen om samen de 
gevaarlijke punten te bespreken.

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

Marianne Dijkstra
van Kelly Fashion
op het Purmerplein
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Het is er weer !
Verse vat zuurkool

Duitse wijnzuurkool


