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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

FEESTMAAND
op het Purmerplein

De decembermaand is de feestmaand bij uitstek. De 
donkere, lange dagen voor Sint en Kerst vragen om iets
extra’s. Iets zoets van de bakker of iets hartigs van de 
slager. Iets extra’s bij de maaltijd of een keertje uit-
gebreid naar de kapper. Een mooi kado van de 
juwelier of een dinerbon. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of je kunt er voor terecht op het ge-
zelligste plein van Amsterdam-Noord - het win-
kelcentrum Purmerplein. En het wordt weer een 
gezellige tijd op en rond het Purmerplein. Het 
plein is feestelijk verlicht en de winkeliers zijn in feestelijke stemming. 
Over een paar dagen het Sinterklaasfeest en dan op naar Kerst: hét 
moment om iets extra’s te doen voor degenen die je lief hebt, aardig 
vindt of gewoon voor jezelf.
Om het voor u allemaal nog leuker en feestelijker te maken hebben 
de winkeliers, die aangesloten zijn bij de winkeliersvereniging van het 
Purmerplein, vanaf 9 december weer de jaarlijkse kerstloterij geor-
ganiseerd. Bij elke aankoop krijgt u een gratis lot waarop u uw naam 
en adresgegevens invult. Dat lot geeft u weer af bij een van de deel-
nemende winkeliers en op 31 december worden uit die loten 11 prijs-
winnaars getrokken. De hoofdprijs is een waardebon van maar liefst 
€ 250,- (!) te besteden bij de winkeliers op het Purmerplein. 

Om het geheel nog feestelijker te maken zijn er 
ook nog 10 waardebonnen te winnen van € 25,- 
Leuk binnenkomertje voor de maand januari !
De winnaars worden op 31 december bekend ge-
maakt via raambiljetten bij de deelnemende win-
keliers. 
Een gezellige Sinterklaas en Kerst gewenst !

   
 
“De Voetenzuster’’De Kimme    
Anja Ossewaarde       
Pedicure / Voetverzorging       
Nagelregulatie         
Dinsdag, Woensdag, Donderdag       
Vanaf 1e afspraak  tot 15:30 uur       
Voor info of afspraak  
kunt u bellen    
Maandag t/m Donderdag                
Van 12.00 uur tot 16.00 
Tel: 0642014900  
 
” Elly`s voetverzorging  

  
Pedicure/Voetverzorging 
Nagelregulatie 
Aanwezig op Maandag en Vrijdag 
Van 09:00 tot 16:30 uur 
Voor info of afspraak 
kunt u bellen:  

 
 
Woongebouw De Kimme 
Beemsterstraat 546 2e etage 
1024 BV Amsterdam   
Lift aanwezig, rolstoel geschikt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elly Leeflang 

Tel: 0658700157 

ZINZI
v.a.

€19,95

Mooie moderne dames en 
heren armbanden van 

REBEL&ROSE van zilver 
en/of met kralen

v.a.

€39

Juwelier Akkermans

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

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Vindt u winkelen ook 
zo fi jn ?

Dan moet u bij Lafeber 
zijn !

Voor lampen klein en 
groot

helpt Lafeber u uit de 
nood !



spelling
door Rijk van den Hoek.

De regels van de Nederlandse 
spelling zijn ingewikkelder dan 
nodig. Ik heb al begrepen dat de 
zucht naar moeilijk doen zo diep 
ingekankerd is bij de Nederland-
stalige taalgeleerden en dat zij zo’n 
machtspositie hebben, dat het een 
gewapende volksrevolutie zou ver-
gen om de spelling echt eenvoudig 
te maken. Het is als met de dere-
gulering in de politiek, De vereen-
voudigde regels zijn ingewikkelder 
dan de gecompliceerde die we 
hadden. Ik weet nu intussen echt 
niet wat de goede spelling is en 
wat fout is. In geen geval doe ik 
mee met de nieuwe spelling die 
me voorschrijft te schrijven dat 
er op een champignon meer dan 
één pad zouden kunnen zitten, of 
dat de hoop waarover ik uitglijd 
van meer dan één hond zou zijn, of 

dat de koek 
die ik eet 
in twee of 
meer pannen 
tegelijk ge-

bakken zou zijn geworden gewe-
est. Straks gaan we dat nog zeggen 
ook. De beukenboom is een boom 
die uit meerdere beuken bestaat, 
hoe komen ze er op?
En dan de woorden die uit een 
andere taal zijn overgenomen, die 
moeten meestal gespeld worden 
als in de oorspronkelijke taal. Wij 
zeggen “kaffee” als we kroeg den-
ken, maar wij moeten “café” schrij-
ven. We zeggen al jarenlang kakau 
en Kurasau en waarom moeten 
we dan, bij wijze van spreken, eerst 
op een Portugese lagere school, 
om de spelling voor die twee rot-
woord te leren? Het zal kinderen 
van vier tot twaalf toch een tak-
kezorg zijn of het woord uit Portu-
gal is overgevlogen, of zal het een 
takkeNzorg zijn? De kinderen wil 
een begrijpelijke logische spelling, 
waarmee ze vlot aan de slag kun-
nen om te leren hun brood te ver-
dienen in de maatschappij.

Toch allemaal een mooie
feestmaand en een 
goed nieuw jaar gewenst.

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

- - - m 0 p j e - - -

RITSIES
naaimachine reparatie 

ook aan huis
 tel. 020 4945520 
Purmerplein 21

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl

tekstverzorging
NET GEZET

Twee dagen voor kerst belt een 
vader zijn Nederlandse dochter in 
Australie op. Hij zegt: "Ik zal maar 
gelijk met het slechte nieuws be-
ginnen. Je moeder en ik hebben 
besloten om op eerste kerstdag 
te gaan scheiden. Na 40 jaar hu-
welijk vinden we het mooi genoeg 
geweest en we hebben er voor 
gekozen om nu voor ons zelf te 
kiezen."
De dochter enigszins van haar 
a-propos is even stil en reageert 
vervolgens: "Wat? Zomaar op 
eens? Dat kan niet! Ik kom naar 
jullie toe om er over te praten 
en jullie zullen zien dat er een 
oplossing is. Scheiden gaat niet 
gebeuren. Ik weet zeker dat mijn 
broer in Canada er net zo over 
denkt."
"Heb je hem al ingelicht hier-
over?" vraagt ze aan haar vader.
De vader antwoordt: "Nee, ik heb 
jou eerst gebeld. In Canada is het 
nu nacht, hij ligt vast te slapen."
De dochter: "Ik zal hem wel bel-
len, zodra hij wakker is. We stap-
pen allebei op het eerstvolgende 
vliegtuig en we praten dit stomme 
besluit van jullie nog eens goed 
door."
De vader stemt toe en hangt de 
telefoon op.
Vervolgens zegt hij tegen zijn 
vrouw: "Het is gelukt! De kin-
deren komen hiernaartoe met 
kerst en ze betalen hun tickets 
zelf!"

De winkeliers van het Purmerplein 
en de redactie van de Purmerplein-
buurtkant wensen u een heel 
gezellige feestmaand toe.

Het Purmerplein: alles voor iedereen.

10% KORTING
Op een Sintproduct naar keuze

Alleen tegen inlevering van deze bon.
Alleen geldig in 2019

10%
KORTING

Amsterdam • Monnickendam
Purmerend • Volendam

10% KORTING
Op een Kerstproduct naar keuze

Alleen tegen inlevering van deze bon.
Alleen geldig in 2019

10%
KORTING

Amsterdam • Monnickendam
Purmerend • Volendam

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood
06 21 623 446

Voor de feestdagen!
Heerlijk vers gemaakte 

visschotels.
Bestel ze op tijd!

Voor kerst 
2 ons garnalen 

voor 11,-
Voor oud en nieuw 

5 haringen
voor 10,-

Hele fijne dagen gewenst en 
dank voor uw klandizie het 

afgelopen jaar!!
Geer, linda en Caren
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

Wij hebben alle specialiteiten
in huis om uw kerstdiner
compleet te maken !
Doe mee met onze kerstactie
en win lekkers tot K 100,-



N���w� v�� 

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

MAAK UW HAAR 
FEESTKLAAR ! 

Kerstmis vieren we maar 
eens per jaar,

wees daarom blij 
en vier het met elkaar.

Anonimus

spreuk van de maand

Kerstmarkt in de 
Nieuwendammer-

kerk

Ook dit jaar is er weer een Kerst-
markt in de Nieuwendammerkerk 
aan het Bredekerkepad 6-8 te 
Amsterdam-Noord. Dit vlakbij het 
Purmerplein.
Dit jaar op 14 december van 13:00 
uur tot 17:00 uur.
Komt allen !

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

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

De bestellijsten liggen klaar 
vanaf 9 december !

Vergeet ze niet tijdig 
in te leveren.

U kunt uw bestelling ook ophalen op 
2e Kerstdag tussen 11 en 13 uur.

Wij wensen u alvast 

fi jne feestdagen !

Uw decemberinkopen 
doet u toch ook 

op het Purmerplein ?

SPEEL MEE MET DE 
GRATIS 

KERSTLOTERIJ ! *

 

* Loten zijn alleen verkrijgbaar bij de winkeliers die lid 
zijn van de winkeliersvereniging van het Purmerplein.

Gratis parkeren, vriendelijke bediening, 
geen wachttijden,

alles voor iedereen !

Kerstnachtdienst

Welkom in de Kerstnachtdienst 
van de Nieuwendammerkerk!
Kerstavond 21.30 uur 
Deuren open v.a. 21.15 uur 
Warm in de dorpskerk!
Kerstboodschap, kerstliederen 
zingen, koorzang, pinkelende 
lichtjes, grote kerstboom, met 
orgelspel en ere zij God de kerst 
beginnen!

       Komt u ook een keer gezellig 
buurten in Het Baken? Ook in de 
wat donkere decembermaand is 
het Baken een lichtpuntje voor de 
eenzame ouderen uit de buurt.
U weet toch dat onze vrijwilligers 
op de maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag een warme maaltijd ko-
ken? Voor € 5,50 kunt u aanschui-
ven voor een soepje, hoofdgerecht, 
toetje en een kopje thee/koffi e. 
Kom gezellig met een vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw!

Wat staat er in december verder 
op de agenda?
Er wordt geklaverjast op 2, 9, 16 
en 23 december, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 8 december 
worden de kaarten geschud, aan-
vang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Op woensdag 18 december 
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00 
uur inclusief een kopje koffi e/thee 
voor € 2,00.

We zien u graag op de Avenhorn-
straat 18hs (wel graag tevoren 
aanmelden op 020-6372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevoren 
aanmelden want VOL = VOL.

Het Baken is dicht van 27 de-
cember tot en met 1 januari 
2020. Donderdag 2 januari 
staan de vrijwilligers weer 
voor u klaar!

OPROEP Het Baken is op zoek 
naar vrijwilligers die graag iets wil-
len doen voor de ouderen. Tevens 
zijn mensen welkom die hun 
hand niet omdraaien om voor 24 
mensen te koken. Bel gerust voor 
nadere informatie: 023-5571816.

Kerstactie bij Place
des Légumes

In de laatste week voor Kerstmis
kunt u met uw kassabon bij Place
des Légumes een prachtige mand
met heerlijke (kerst)boodschap-
pen winnen. Heel veel lekkers ter
waarde van 100 euro ! Bewaar dus
bij uw aankoop de kassabon. Op
24 december wordt de winnende 
kassabon bekend gemaakt

Uitverkoop 
bij Master schoenen

De tweede winkel van Master 
schoenen in de Linneausstraat 
gaat sluiten. Daarom is in die win-
kel een grote leegverkoop. Daar 
profi teert u van mee, want ook in 
de winkel op het Purmerplein is 
het nu (al) uitverkoop !
Dus snel maar even langs gaan 
voor spuervoordelige koopjes !

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



Deelnemers gezocht 
voor knieartrose-onderzoek

Voor een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam worden deelnemers gezocht met knieartrose. 
Ruim 60 fysiotherapiepraktijken, waaronder in Amsterdam en omgeving, zetten zich in om de fysiotherapie-
behandeling bij mensen met knieartrose te verbeteren. Voor het onderzoek zijn ruim 400 patiënten nodig. 
Doet u ook mee?

U kunt meedoen als u tussen de 40 en 85 jaar bent; al 3 maanden of langer 
knieklachten heeft; geen knie-injectie of fysiotherapie voor de knie heeft gehad 
in de afgelopen 6 maanden en geen knieprothese of ernstige andere aandoe-
ningen heeft.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem voor meer informatie contact 
op met de onderzoekers Dr. Jesper Knoop of Willemijn van Berkel via 06-
11159181 of octopus@vu.nl. 
Zij zijn bereikbaar op maandag (hele dag), dinsdag (hele dag), woensdag 
(ochtend) en donderdag (ochtend). Als u contact opneemt, gaan zij bekijken of 
er een fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt meewerkt.

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ABUS sloten
- schaatsen slijpen

In 1 dag
 klaar

?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK176

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 175
ze staan met hun ruggen tegen 
elkaar.

De winnaar van puzzel 175 is: 
Liek Niay
Beemsterstraat 54
 
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(wit)
Er staan drie witte koelkasten 

in een wei.  
Wat voor kleur heeft 

de linker koelkast?
Wat voor kleur heeft 
de rechter koelkast?
Wat voor kleur heeft 
de middelste koelkast?

Wat drinkt een koe meestal?

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

uit
ver

koop !

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

diverse 
voedersilo’s

december actie

voor de buitenvogels

Het Purmerplein in aanbouw - rond 1925


