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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

KUNSTRONDJE
lekker dicht bij elkaar

Juwelier Akkermans

De nieuwe milieuvriendelijke 
horlogelijn van Mondaine is 
ontwikkeld met hernieuwbare 
materialen, waaronder ricinusolie 
en natuurlijk rubber. Bij aankoop 
van een ESSENCE horloge 
ontvangt u een vilten pouch voor 
uw uw telefoon cadeau. Deze is 
gemaakt van gerecyclede 
PET-flessen.

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

v.a.

€189

Intiem, kleinschalig en persoonlijk, dat typeert Noordwaarts+. In meer-
dere gebouwen van het Zamenhofterrein zijn 2 zondagen de deuren 
open van ateliers en werkplaatsen voor het publiek, met een feest van 
kleur, vorm, beeld en muziek! Natuurlijk is er ook eten en drinken in 
het café Zamen.

Laat je verrassen en inspireren door bijzonder keramiek, woeste of ver-
stilde schilderijen, kunstzinnige houtbewerking, fotografi e en sieraden 
op het terrein van één van de weinige, steeds schaarser wordende 
rafelranden die Amsterdam Noord nog te bieden heeft. Neem de tijd 
om ons te ontmoeten en wij nemen de tijd voor U! Het is echt leuk 
om op deze manier de kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen 
en op plekken te komen die je misschien altijd al eens van binnen wilde 
bekijken.

Naast de open ateliers is er op 
beide zondagen live muziek van 
SWAN, Singer Songwriter Am-
sterdam Noord in Cafe Zamen 
van 15.00 tot 18.00.  

NOORDWAARTS+ op zondag-
middag 3 november en zondag-
middag 1 december van 12.00 
tot 17.00. Kom Noordwaarts!

Voor meer info www.halteza-
menhofstraat.nl

Sigrid van Essel
beeldend kunstenaar

Inge van Bogerijen-van Campen
keramiek

foto Jan van der Horn

open studio’s
zondag 3 november
zondag 1 december
haltezamenhofstraat.nl

dichtbij
elkaar
kunst 
muziek
eten 
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

rundvleessalade +
eiersalade

een van de twee voor de
halve prijs !



Wist u dat in de afgelopen 
maand

 de PPBKwebsite

273 
keer is bezocht ?

www.purmerpleinbuurtkrant.nl

huisvlieg
door Rijk van den Hoek.

ik heb een huisvlieg. hij woont in 
de badkamer.
waar ie van leeft is een raadsel,
af en toe zie ik hem water 
drinken 
van een gespatte druppel.
en soms zit ie zich uitgebreid te 
wassen. 

nu is ie naar de kamer gekomen. 
juist nu ik het over hem heb gaat 
ie op de rand van het beeld-
scherm zitten,
uitgebreid in de voorpoten wrij-
vend
alsof ie weet dat ie het onder-
werp van dit epistel is.

alsof ie een hondje is dat 
steeds achter zijn baasje aanloopt
of hem voor de voeten loopt 
om aandacht te vragen.

kan ook zijn dat ie het verhaal 
doorseint aan zijn volk
aan het hoofdkwartier van het 
vliegenvolk
om te vertellen dat het gelukt is 
aandacht te trekken.

Maar ik heb hem door, die spion.
Juist ja, nu vliegt ie dus weg, 
nu is het niet leuk meer.
ik ben benieuwd waar ik hem 
weer tegenkom.  

Laatst had ie een heleboel na-
komelingen,
die kwamen in de keuken zo maar 
uit het niets
echt van die kleine exemplaren
bij tientallen en op de meest 
onverwachte plaatsen

Het is een samenzwering
hoe wilder ik om me heen sla
hoemeer er om me heen cirkelen
vlak voor m’n neus langs

ze zitten in m’n wenkbrauwen
op m’n oorharen, op m’n lip
ik blaas ze weg tot het herfst is
dan lijken ze als sneeuw voor de 
zon...

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

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

De kunst van 
te leven is 

thuis te zijn 
alsof men 
op reis is.

Godfried Bomans

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 ! 

Inloopspreekuur 

Tot de zomer van 2020 houdt stadsdeel Noord elke maand een in-
loopspreekuur in Tuindorp Nieuwendam. Bewoners kunnen tijdens het 
inloopspreekuur terecht bij de gebiedsmakelaar, de wijkagent of een 
medewerker van Ymere met vragen over zaken die spelen in de buurt 
of met ideeën voor de buurt.
 
Wilt u een vraag stellen over zaken die spelen in de buurt of hebt u 
een goed idee hebben voor de buurt? Elke derde donderdag van de 
maand staan gebiedsmakelaar Tuindorp Nieuwendam samen met de 
wijkagent en een medewerker van Ymere tijdens het inloopspreekuur 
voor u klaar.
 
 Data: 21 november 2019, 19 december 2019, 16 januari  
 2020, 20 februari 2020, 19 maart 2020, 16 april 2020, 
 21 mei 2020 en 18 juni 2020
 Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
 Plaats: Het Baken, Avenhornstraat 18hs 
 
Naast de inloopspreekuren kunt u de gebiedsmakelaar ook bereiken 
via e-mail of Facebook:
 
    E-mail: jozua.ros@amsterdam.nl
    Facebook: gebiedsmakelaar Jozua Ros 

12 november parkeerschouw

Op dinsdag 12 november (15.00 uur verzamelen op 
het Purmerplein) voeren medewerkers van de ge-
meente en de wijkagent een schouw uit. Tijdens de 
schouw kunnen bewoners vragen stellen over de par-
keersituatie in hun straat. U kunt zich voor de schouw 
aanmelden bij de gebiedsmakelaar, Jozua Ros (jozua.
ros@amsterdam.nl).

Sint Maarten in 
de Nieuwendam-

merkerk!

Op maandag 11 november zal 
ook de Nieuwendammerkerk 
zijn deuren open zetten voor kin-
deren uit de buurt! Vanaf 17.30u 
tot ± 19.30u zijn zij welkom  in de 
kerk om hun Sint Maarten liedjes 
te komen zingen. Samen delen en 
open staan voor elkaar is ook het 
thema  van en in de kerk.
Zoals Sint Maarten zijn man-
tel deelde zullen wij dan aan de 
zangers iets lekkers uitdelen!

Welkom en tot ziens!

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

spreuk van de maand



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 agenda er van no-
vember uit?
Er wordt geklaverjast op 4, 11, 18 
en 25 november, kosten € 2,00 
p.p., aanvang 12.45 uur.
Op woensdag 20 november 
wordt er weer gesjoeld, aanvang 
13.00 uur inclusief een kopje 
koffi e/thee voor € 2,00.
Op zondag 24 november is het 
bingodag, aanvang 13.00 uur, kom 
ook en win een mooie prijs!
Elke donderdag (7, 14, 21 en 28 
november) 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 
21 november!

We zien u graag op de Avenhorn-
straat 18hs (wel graag tevoren 
aanmelden op 020-6372714).

N���w� v�� 

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

U KUNT NU AL 
EEN AFSPRAAK 

MAKEN VOOR DE 
DRUKKE DECEM-

BER 

- - - m 0 p j e - - -

 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

RITSIES
naaimachine reparatie 

ook aan huis
 tel. 020 4945520 
Purmerplein 21

drukwerk
en reclame

tekstverzorging
NET GEZET 2 november 2019

 Allerzielen in de 
Nieuwendam-

merkerk

Jaarlijks, op 2 november, staat onze 
gemeenschap stil bij Allerzielen. 
Wij verlichten de begraafplaats, 
en doen de kerk open. In de kerk 
wordt stilte afgewisseld met zang 
van  liederen uit Taizé. U kunt een 
kaarsje  branden, of  een gedachte 
schrijven in een gedenkboek.

Nieuwendammerkerk  
Brede Kerkepad 6-8    
Kerk open van 19.00u-20.30u

30 jaar Waterlands Klassiek 
bij Bakkerij Kees Gutter

Tegenwoordig is er bij elke bakker wel meergranen brood te koop. 
Dat was 30 jaar geleden, toen Kees Gutter het ‘Waterlands Klassiek’ 
meergranenbrood introduceerde, wel anders. Dit jubileum is voor de 
bakker van Waterlands dan ook alle reden voor een feestje!
Dertig jaar geleden was er keus uit wit, bruin of volkoren brood. Meer 
smaken waren er niet. Bakkerij Kees Gutter bedacht toen het Water-
lands Klassiek. Meergranen brood 
met twee verschillende helften. In 
die tijd onderscheidend, maar ook 
vandaag de dag nog steeds uniek! 
Het brood is sindsdien onvermin-
derd populair. En als je al 30 jaar 
zo succesvol bent, dan kan het 
niet anders dan dat het gewoon 
een lekker brood is.

De korst geeft het brood de meeste smaak. Dankzij die korst smaken 
de twee helften, gemaakt van hetzelfde meergranendeeg, écht anders. 
Het brood is gemaakt op basis van bloem en is dus geen volkoren 
brood. In de smaak komen de gezonde granen duidelijk naar voren. Die 
knapperige korst krijgen de ‘twee halfjes in één zak’ niet zomaar. De 
bakkers van Kees dopen beide helften eerst handmatig in een meng-
sel, voordat ze samen in de pan gaan om gebakken te worden. In de 
loop der jaren is het assortiment Waterlands brood uitgebreid met vijf 
andere soorten: licht, donker, pompoen, volkoren en walnoot. Maar 
hoe lekker deze broden ook zijn, Waterlands Klassiek blijft de grote 
winnaar!

Volgend jaar bestaat Bakkerij Kees Gutter 60 jaar. Het Waterlands 
Klassiek gaat dus al de helft van het bestaan mee. Om dat te vie-
ren heeft de Bakker van Waterlands de komende tijd leuke acties, 
waaronder een Rad van Avontuur, aanbiedingen, kleurplaten voor de 
kleintjes en veel andere leuke dingen. In de winkels, maar ook op de 
Facebookpagina van Bakkerij Kees Gutter kom je meer te weten over 
deze feestelijkheden.

Op een kunstexpositie is een 
nieuw schilderij van een beroem-
de schilder te zien. Er staan drie 
dingen op het doek afgebeeld:
een zwangere vrouw, een ver-
dronken man en een verbrand 
brood.
Als één van de bezoekers ver-
wonderd vraagt welke naam het 
doek heeft, zegt de schilder:  "Te 
laat eruit gehaald!"

Personeel gevraagd
Place des Legumes, 

de groenten- en fruitspeciaalzaak 
op het Purmerplein 

zoekt per direct:

een zaterdaghulp 
en een 

verkoper/ster 
voor 32 uur per week.

Interesse?
Bel met 0625361363 of loop even 

de winkel in en vraag naar Eric.

Open: ma - za: 9 - 17    zo 10.30  
Purmerplein 33      AMSTERDAM

Vintage Meubels
Planten

Koffi e
Taart

Tosti’s
& Workshops

Purmer.



tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ARBUS sloten

In 1 dag
 klaar

?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK175

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 174
het meisje loopt.

De winnaar van puzzel 174 is: 
G. Wijnja
Durgerdammerdijk 183
 
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(sprookje)

Hans staat achter Grietje en 
tegelijkertijd staat Grietje achter Hans.

Hoe kan dit?

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

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

tegen inlevering

van deze bon krijgt u

alleen op zaterdag

9 november 2019 

15 % korting !

- - - c a r t o o n - - -VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

10 vetbollen
met zaden
     nu    € 2,-

november actie

voor de buitenvogels

Smederij aan het Meerpad te Nieuwendam

Op 28 november is bij 
Vermeulen dierenvoeding

Purmerplein 9
van 15.00-16.30 uur

onze dierenarts aanwezig.

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 18.00 uur.
Reserveren kan via de website, per mail of telefonisch. 

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl


