
Bommetje vol. Dat is het laatste 
nieuws van restaurant LAZUUR 
op het Purmerplein. Elke avond 
veel gasten die komen genieten 
van de fi jne sfeer en de verras-
sende gerechten. Het interieur van 
LAZUUR is op zijn zachtst gezegd 
zeer stijlvol ingericht. Ondanks de 
veranderingen voelen ook de be-
zoekers van ‘de oude garde’ zich 

er helemaal thuis. Restaurant LAZUUR heeft intussen bezoek gehad 
van columnisten van Het Parool, Vogue, Misset en Elle. En ook zij schrij-
ven zeer lovende kritieken over LAZUUR. 
Naast een fi jn diner van woensdag 
tot en met zaterdag tussen 18.00 
en 22.00 uur kunt u bij LAZUUR 
elke zondag terecht voor de ‘Sun-
day Roast’. Een doorlopend buffet 
tussen 12.00 en 19.30 uur met elke 
zondag een ander soort vlees als 
hoofdthema. Ook op zondagmid-
dag 22 september was de Sunday 
Roast geheel uitverkocht. Wilt u 
ook eens een ‘Sunday Roast doen? Elke woensdag kunt u op insta-
gram of Facebook vinden welke vleessoort wordt gebruikt voor de 
komende zondag. Omdat het zo ontzettend druk is, is reserveren echt 
noodzakelijk. Dat kan telefonisch, via de website of per email.

nr. 174
okt 2019

De  Purmerpleinbuurtkrant  wordt maandelijks verspreid in Amsterdam-Noord, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp 
en Schellingwoude in een oplage van 10.000 stuks. Uitgave, redactie, opmaak en druk: Net Gezet-tekstverzorging, Amsterdam. 

 Tel.: 06 29 28 30 97 - E-mail: info@netgezet.nl - Verspreiding: 020-6360308 - www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Aanbiedingen gelden voor deze maand, tenzij anders vermeld en zolang de voorraad strekt.  Zetfouten voorbehouden.

 Kopij en advertenties voor de volgende Purmerpleinbuurtkrant inleveren of liever mailen vóór  22 okt 2019

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

restaurant

LAZUUR
draait op volle toeren !

Lazuur
Restaurant Lazuur heet u van harte welkom !

Voor een goed diner van woensdag t/m zaterdag 
tussen 18.00 en 22.00 uur en op zondagen voor de  

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

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

oktober actie

15 kilogram
Hondenvoer
     nu € 19,95

Cursus over levensvragen,
zingeving en christelijk geloof. 

Met maaltijd.
Op donderdag van

18.30-21.30. Start: 3 okt.
Voor meer info mail naar: 

theodoor@hoopvoornoord.nl



spreuk van de maand

- - - l e z e r s  s c h r i j v e n - - -

Wist u dat tussen 1 en 21 
september de PPBK website

205 
keer is bezocht ?

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

knopenblik
door Rijk van den Hoek.

Mijn moeder had een knopen-
blik, zilverkleurig met plaatjes erop 
in reliëf. Niet dat ze keek als een 
knoop, nee, we noemden het thuis 
eigenlijk moeders knopendoos, 
maar dat wekt ook weer verwar-
ring. Een groot rond blik was het, 
vol met oude knopen. Oude kno-
pen van verloren gegane kleding 
of kleding die verbouwd was voor 
kinderen.  Kinderen in het alge-
meen bedoel ik dus, want de doos 
was van moeder op dochter of van 
hand tot hand generaties lang  in 
leven gebleven. De knopen die erin 
zaten waren nog van lang vergeten 
verre voormoederen afkomstig, 
waarschijnlijk.

Er waren knopen van lood bij, 
kleine, iets groter dan een cen-
timeter. Die knopen ware omhuld 
door katoen of linnen en die zaten 
meestal op lange onderbroeken 
die mijn overgrootvader droeg. Ik 
heb nog zo’n lange onderbroek ge-
dragen als onderdeel van mijn jiu 
jitsu-pak. Het was een onderbroek 
van sterk linnen. Mijn moeder 
knipte de gulp weg en dus ook die 
loden knopen. Het gapende gat 
werd dicht genaaid en klaar was 
m’n sportbroek.

Toen ik een jaar of 16 was kreeg 
ik les in een echte sportschool. Ik 
moest zo nodig op jiu jitsu omdat 
mijn toen favoriete oom dat ook 
had gedaan, bij van Nieuwenhui-
zen in Voorburg. Die naam stond 
in de stripboekjes over Dik Bos, 
de toen beroemde detective. Ik 
heb geen enkele jiujitsuband ge-
haald dus ben ik een gesjeesde 
jiujitsustudent, maar dat terzijde. 
Later heb ik ook nog wel eens 
judo gedaan met mijn broer, in de 
jaren zeventig. Ach jeugdherinner-
ingen, die zijn er zo veel. Had jouw 
moeder ook een knopendoos?

 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

Kinderboekenweek 

De 65ste editie van de Kinder-
boekenweek vindt plaats van 2 
t/m 13 oktober 2019. Het the-
ma van de Kinderboekenweek 
van 2019 is Vervoersmiddelen 
en het motto is Reis mee!

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnel-
heidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over 
vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in 
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat 
centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een 
cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een 
tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je 
leven en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. 
Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het 
heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 
2019 reizen we allemaal.

De auteur van het Kinderboeken-
weekgeschenk is Anna Woltz. De 
makers van het Prentenboek van 
de Kinderboekenweek 2019 zijn 
astronaut André Kuipers en illus-
trator Natascha Stenvert.

Haat is storm in een glas water.
Liefde is het zuiverste water.
De een vandaag, de ander later.
God zal me behoeden.
God zal me bewaken.
Eric

Als je wilt dat je kinderen 
intelligent zijn, 

lees ze dan sprookjes voor. 

Wil je dat ze briljant zijn, 
lees ze meer sprookjes voor.

Albert Einstein

v/h FRANSEPurmerplein 13
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Voor heel veel 
soorten 
ledlampen 
bent u bij 
Lafeber 
aan het 
juiste adres !

Dam tot Dam loop voor Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Samen met familie en vrienden heb-
ben wij op zaterdag 21 september 
de Dam tot Dam wandeltocht in 
Zaandam gelopen. Wij sponsoren 
hiermee de Antoni van Leeuwenhoek 
Foundation. 
Ik word zelf behandeld bij het Antoni 
van Leeuwenhoekziekenhuis en ben 
daar erg tevreden over. Daar waar an-
dere ziekenhuizen niet verder komen, 
zoeken ze in het AVL verder door middel van onderzoeken. Hier is uiteraard geld voor nodig. 

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de strijd tegen kanker te winnen. En om zo mensen met kanker 
een langer en beter leven te geven. Er wordt nog te weinig gedaan op het gebied van voeding, beweging en 

massage tijdens de behandelingen. Voorts is er hulp nodig 
voor degene die naast iemand met kanker staat en of bege-
leidt. Hier willen wij  (SYMAJA) ons voor inzetten. Bijvoor-
beeld als coach bij kanker en masseur,  hulp bij voeding en 
beweging.

Er kan en mag nog steeds gesponsord/gedoneerd worden. 
Ga naar: https://actie.avlfoundation.nl/symaja

Sylvia



 Zunderdorper kunst 
met een grote of een kleine “K”

Zunderdorp – Kunstenaarsdorp

Dat de inwoners van Zunderdorp kunstzinnig zijn en prachtige hobby’s 
hebben, kunt u zelf ervaren.
Op 10, 11 en 12 oktober is er in de Dorpskerk van Zunderdorp een 
expositie van kunst en hobby’s van zo’n 35 dorpsbewoners. Schilderen, 
beeldhouwen, boetseren, potten bakken, tekenen, quilten, handwerken, 
patchwork, bloemschikken, papier vouwen, muziek, zang, fotograferen. 
Er is een doorlopende beamerpresentatie van diverse foto’s.
Op donderdagavond kunt u genieten van allerlei soorten muziek, door 
Zunderdorpers. 

Het worden drie fantastische dagen. 
donderdag 10 en vrijdag 11 oktober  
van 10.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag 12 oktober 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Er is een koffi ehoek waar u een heerlijk kopje koffi e of thee, een fris-
drankje of een glas wijn kunt drinken.
De toegang is gratis. 
U kunt met eigen ogen zien waar een klein dorp groot in is.
Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd. 

N���w� v�� 

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

VOOR DE NIEUWE HERFST-
KLEUREN ZONDER 

AMMONIA, INCL. EEN 
GRATIS KLEURPRODUCT 
IN TESTERVORM OM UW 
KLEUR BIJ TE HOUDEN, 

KOMT U NAAR 
HAARSTUDIO FIMARANDI

- - - m 0 p j e - - -

RITSIES
naaimachine reparatie 

ook aan huis
 tel. 020 4945520 
Purmerplein 21

drukwerk
en reclame

tekstverzorging
NET GEZET

Welkom in Het Baken voor een 
warme driegangenmaaltijd 
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/
koffi e. Neem gerust een vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw 
mee!

Hoe ziet de oktober agenda er 
uit?
Er wordt geklaverjast op 7, 14, 21 
en 28 oktober, kosten € 2,00 
p.p., aanvang 12.45 uur.
Op woensdag 16 oktober wordt 
er weer gesjoeld, aanvang 13.00 
uur inclusief een kopje koffi e/thee 
voor € 2,00.
Op zondag 27 oktober draaien 
de bingoballetjes, aanvang 13.00 
uur, kom ook en win een mooie 
prijs!
Elke donderdag (3, 10, 17, 24 en 
31 oktober) wordt een lekker 
kopje koffi e geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd.
Elke derde donderdag is de koffi e/
thee gratis inclusief een koek, dit 
betekent EEN GRATIS BAKKIE op 
17 oktober!
We zien u graag op de Avenhorn-
straat 18hs (wel graag tevoren 
aanmelden op 020-6372714).

Er rijdt een jongen op een 
fi ets zonder licht. Een politieagent 
houdt hem aan.
‘Zo jongen, je licht doet het niet.’
Jongen: ’Dat weet ik meneer.’
Agent: ’Tja, dan zul je moeten gaan 
lopen.’
Jongen: ’Dat heb ik al geprobeerd 
meneer. Maar toen deed het het 
nog niet!’

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

De 'r' zit weer in de maand, dus tijd voor...

erwtensoep !

of een van onze 
huisgemaakte stamppotten.

bruinebonensoep !

’s maandags 

gesloten 

maar van dinsdag t/m zaterdag open ! 



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK174

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 173
een  schuin streepje zetten aan 
een plus-teken, dan wordt het 
een 4 en klopt de som.

De winnaar van puzzel 173 is: 
P J E Klaasen
Grote Diestraat 22
 
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(breinbreker)

Een meisje dat net haar rijbewijs heeft 
gaat een eenrichting straat in. In de 

verkeerde richting. Ze heeft de wet niet 
overtreden.

Hoe kan dit?

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

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

égumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumes

Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Frieslanders
heerlijke aardappelen

ietsje kruimig
2,5 kg                         1,98

Lever 
ook uw oud 

goud bij 
ons in!

Nieuwendammerdijk en de haven

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

PERSONEEL GEZOCHT

Groenten en fruitspeciaalzaak Place des Legumes op het Purmerplein 
is op zoek naar een verkoper/ster en keukenstaf. 

Ben jij servicegericht en gek op zelf koken met de fi jnste ingredienten? 
Werk je graag in een leuke omgeving en steek je graag de handen uit 
de mouwen? Ben je fexibel en wil je graag werken in een leuk team met 
veel klantencontacten? Kun je tot maximaal 32 uur per week werken? 
Zo ja, neem dan contact op in de winkel of bel eerst met 0625361363 
en vraag naar Eric.

Place des Legumes - Purmerplein14 -Amsterdam

de hele 
winter

collectie
is binnen !

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


