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WERELD SCRABBLE DAG
13 april

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

wij hebben 
heel veel leuke 

schoenen !

Scrabble kennen we allemaal en zal in deze thuiszitdagen best veel 
gespeeld worden. Het spel Scrabble werd ontwikkeld door de werkloos 
geraakte architect Alfred Mosher Butts (1899-1993), die gefascineerd 
was door spelletjes. Eerst bedacht hij het spel Lexiko, dat zonder bord 
werd gespeeld. Via het uitpluizen van The New York Times stelde hij 
vast hoe vaak een bepaalde letter gemiddeld voorkwam in het Engels 
en hierop baseerde hij de verdeling van het aantal verschillende letters 
in het spel. Maar hij vond dat een teveel aan s’en het spel te gemakkelijk 
zou maken en beperkte het aantal daarom tot vier.

Hij wist zijn idee echter niet aan de man te brengen: er was weinig be-
langstelling voor. Pas in 1948 werd het idee opgepikt door James Brunot, 
die er wel brood in zag. Er werden enige aanpassingen doorgevoerd in 
de uitvoering van het bord en de plaatsing van de premievakjes, de 
bonus voor het in één beurt neerleggen van 7 letters werd geïntrodu-
ceerd en de naam werd veranderd in Scrabble. Daarna won het spel 
snel aan populariteit.

In 1991 werd het eerste wereldkampioenschap scrabble gehouden in 
Londen, gevolgd door een tweede in 1993 in New York.

Wereld Scrabble dag vier je natuurlijk met een ouderwets potje scrab-
ble spelen. Dan wel het bordspel en niet de online variant Wordfeud. 

Goed, je hebt het bordspel uit de kast gehaald en  alles staat klaar om 
te beginnen. Nu het spannende moment dat je de 7 letters mag pakken. 
Als je de letters Q U A Y G M A hebt gepakt en je mag als eerste begin-
nen dan hoef je niet in de stress te schieten. Je mag je zelfs erg gelukkig 
prijzen want met deze letters kun je een openingszet neerleggen waar-
mee je veel punten kunt scoren. Zie je het? Nee? Het is AQUAGYM! 
Goed voor 130 punten. Tjakka!

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

CORONA !

Wij zijn vooralsnog 
gewoon open. 

We willen langs 
deze weg iedereen 
een hart onder de 

riem steken. 
Voor onze 

kwetsbare ouderen 
en klanten die niet 
meer naar de win-
kel kunnen komen: 

u kunt ons altijd 
bellen.

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

april aanbieding

houtkorrels van 
gerecycled hout
20 ltr

€ 6,50
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Design - maatwerk - reparaties 

- omsmelten - trouwringen - 

rijgen en knopen van snoeren

Door de natuur 
geïnspireerde 
sieraden in 
Amsterdam Noord

Meer inspiratie: 

de-ekster.nl



het 
virusprobleem

door Rijk van den Hoek.

Ik zit thuis. Dat moet want er 
waait een virus door de straten, 
dat het vooral op 80-plussers 
heeft gemunt. Een laf virus, want hij 
pakt ouderen, die hebben minder 
weerstand. Je zou denken dat heel-
jonge mensen, zuigelingen dus veel 
weerlozer zijn, maar die staan bol 
van de antikrachten.
Bovendien krijgen ze, met de moe-
dermelk nog meer weerstand bin-
nen. En hoe moet die moeder haar 
melk nu geven?? Dat kan toch niet 
op een afstand vaan anderhalve 
meter. Met wind in de rug moet 
‘t van dichterbij kunnen. Want het 
lijkt me sterk dat die virusjes tegen 
windkracht 6 of meer op zwem-
men. En de baby de borst geven 
met wind tegen, dat wordt niks 
meer dan een sproeiregen.
Nog een probleem: Bas Heijnen 
maakt de indruk te menen dat 
onze overheidspersonen te zoet-
sappig zijn. Nou is ze sappig, onze 
burgermoeder, maar ‘zoet’. Je ziet 
het niet, dat ze haar op haar tan-
den heef, ze houdt veel achter de 
kiezen.
Bas vindt dat de overheid te weinig 
handhaaft, te veel aan de bur-
gers zelf over laat. En die staan in 
de winkel, en ik hoorde ook op 
Schiphol, veel te dicht op elkaar. 
Daar moet volgens Bas dus overal
een politieagent tussen staan. Maar 
zoveel veldwachters hebben we 
niet Bas. En een bekeuring wegens 
te dicht naderen van de mede-
mens? Dan moet de overtreder 
zich legitimeren, het persoonsbe-
wijs geven en weer terug krijgen 
plus een bekeuring. De lange arm 
van de wet is niet langer dan een 
meter. En hoeveel virussen sprin-
gen er dan heen en weer als de 
wind meezit???

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

Een appel per dag 

houdt de dokters weg, 

vooral als je goed mikt.

Winston Churchill

spreuk van de maand

Sam’s Kleding
actie voor 

Mensen in Nood 
in Schellingwoude  
zaterdag  18  april.

Gaat u binnenkort de kasten 
opruimen en de garderobe ver-
nieuwen ? 
Dan kunt u de gebruikte kleding 
altijd afstaan aan Mensen in Nood.
Uw draagbare kleding, schoeisel, 
brillen en huishoudelijk textiel 
in gesloten zakken zijn van harte 
welkom bij het volgende adres:
Opslagruimte rechts naast de 
Schellingwouderkerk van 10.00 
uur tot 12.00 uur.

Eventueel willen wij u helpen met 
het vervoer van de zakken.

Contactpersoon Mary Takken 020-
4904477 of 0628057866  of  
maj.takken@gmail.com

- - - m 0 p j e - - -

De chirurg vraagt aan een ver-
pleegster: ‘Een hoe gaat het met 
onze hartpatient bij wie we een 
hart hebben geïmplanteerd?’ 
Zegt ze: ‘Goed, hij heeft me zelfs 
een paar keer ten huwelijk ge-
vraagd.’
‘Mooi,’ zegt de dokter, ‘zijn hart is 
klaar,  nu zijn hersenen nog.’

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Diverse 
soepen en stamppotten

vers uit
eigen keuken.

Geef bij voorkeur uw bestelling
telefonisch door zodat u het 

snel en makkelijk af kan halen.
Pinnen wordt gewaardeerd.

Wij nemen uiteraard ook de RIVM-regels in acht !
Wij bezorgeneventueelin overleg.

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

De Ekster – Sieraden 

‘Als kind zocht ik al naar schatten in de natuur: 
stenen, schelpen, takjes,… Overal zag ik poten-
tiële juwelen.’ – Die vroege creatieve fascinatie 
bracht Joyce Stouten uiteindelijk zover haar eigen 
sieradenmerk op te zetten en zo werd in 2016 De 
Ekster geboren. De connectie met het natuurlijke 
is nooit ver te zoeken, of het nu gaat om de ver-
werking van edelstenen en parels of om de koraalvormige designs in 
edelmetaal.

Haar oog voor detail ontwikkelde 
Joyce in verschillende vakgebieden. 
Via interieurontwerp en schilde-
rijrestauratie beland-de ze op de 
Vakschool Edelsmeden in Schoon-

hoven. Haar gestage groei in de edelsmeedkunsten ging gepaard met 
ervaring als assistent-docent in goudsmeden en een baan bij zowel 
groothandel als juwelier. Bijgevolg spits De Ekster zich niet enkel toe op 
eigen design en maatwerk, maar kunt u hier ook terecht voor repara-
ties, omsmelten, trouwringen en het rijgen en knopen van snoeren. 

Met haar drie verschillende lijnen 
–  De Ekster/ De Ekster Luxury/ De 
Ekster Custom Made – creëert Joyce 
zowel qua design als budget voor ie-
der wat wils. Het atelier bevindt zich 
in Amsterdam Noord en kan bezocht 
worden op afspraak. 
Voor meer informatie én inspiratie kunt u terecht bij de online shop: 
de-ekster.nl of bekijk sieraden van De Ekster via sociale media!

Purmerplein buurtkrant gemist?

Elke maand liggen er verse Purmerpleinbuurtkranten voor u klaar bij:
• Ontmoetingscentrum Het Baken in de Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de Schermerstraat
• Buurthuis De Driehoek in Buiksloot
• en verder bij alle winkels op en rond het Purmerplein. 
• en op de website: www.purmerpleinbuurtkrant.nl



Lieve Amsterdammer, 

Zit je thuis en verveel je je? 
Of wil je gewoon graag helpen? 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
heeft een overzicht gemaakt van 
heel veel mogelijkheden (klein en 
groot) om iets goeds te doen! 

Van gratis een kaartje sturen tot 
belmaatje worden, van helpen in 
het ziekenhuis tot brievenbuspak-
ketjes maken. En nog veel meer! 

Kijk op www.vca.nu/coronahulp of 
bel 020-5301220

N���w� v�� Paspoort 
voor puppies

Iedere pup moet straks in het bezit 
zijn van een paspoort
Over twee jaar is het verplicht dat 
alle pasgeboren pups een eigen 
paspoort krijgen. Op deze manier 
kunnen misstanden in de honden-
handel beter worden aangepakt. 
Voor geïmporteerde honden geldt 
straks ook een paspoortverplicht-
ing. Het paspoort van pasgeboren 
pups bevat informatie over de fok-
ker en welke inentingen het dier 
heeft gehad.

Het paspoort voor pups moet 
helpen om misstanden bij bepaalde 
fokkers te voorkomen.

Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Carola Schouten 
legt uit hoe deze nieuwe invoering 
in 2020 in zijn werk gaat. Met een 
paspoort weten hondeneigenaren 
in het vervolg ‘zeker dat een hond 
uit een betrouwbaar nest, van een 
betrouwbare fokker komt’. Bij be-
paalde fokkers komen er volgens 
Schouten nog altijd misstanden aan 
het licht. “Die in het kader van te 
veel geld verdienen niet goed met 
hun honden omgaan. Mijn oproep 
is dus ook: koop een hond bij een 
betrouwbare fokker. Als er geen 
paspoort bijzit, dan is er wat aan 
de hand”, aldus Schouten.

Wist u dat tussen 1 en 28 
maart de PPBK website

418 keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Wat zijn onze hersenen toch knap !

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 
0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N W45 H3T 
23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 
H3T W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 
1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N 
V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323 M3-
D3D3L1NG H38 J3 3IG3NLIJK 20ND3R 3NIG 
PR08L33M G3L323N.

GEEN
Koningsdag op het 

Purmerplein!

Wegens het nieuwe Coronavirus 
kan de Koningsdagviering op het 
Purmerplein helaas niet doorgaan. 
We wensen iedereen in Tuindorp 
Nieuwendam heel veel sterkte de 
komende tijd en hopen volgend 
jaar de viering dubbel over te kun-
nen doen!

Bent u op dit moment een “ver-
plichte thuisblijver”?? Heeft u in-
teresse om een warme maaltijd 
bezorgd te krijgen?
Vanwege het Corona-virus is Het 
Baken gesloten máár een groep 
vrijwilligers helpt de gasten aan 
een maaltijd met thuisbezorging!
Interesse? Bel met 020-6372714, 
spreek de boodschap in of bel 
023-5571816. Wij zorgen dat u 
teruggebeld wordt.

Onze vrijwilligers koken op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag; per maaltijd rekenen wij € 
5,50. Het bestuur beziet per week 
of de kookactiviteiten doorgang 
vinden, dit onder toevoeging dat 
Het Baken in ieder geval tot 6 
april gesloten is. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen vanuit RIVM en de 
overheid is te bezien of de deur 
ergens in april weer open gaat. 

De vrijwilligersgroep is druk bezig 
met de voorbereiding van Ko-
ningsdag, alhoewel dit nu toch ook 
onzeker is. Het is de bedoeling 
die dag tussen 10.00 en 13.00 uur 
koffi e inloop te hebben, grote kans 
dat dit niet door kan gaan, kom 
langs en zie of we open zijn.

MASKERS 
TE KOOP !

- - - c a r t o o n - - -
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Ruimte Huidige situatie Nieuwe situatie

Vloer Plafond Wanden Vloer Plafond Wanden Overig
0.01 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.02 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.03 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.04 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.05 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.06 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)
0.07 pvc systeemplafond Stucen scannen sauzen (alles volgens opleverniveau interstore)

1.01 oude vloer systeemplafond oud behang pvc systeemplafond Stucen+sauzen
1.02 oude vloer geen systeemplafond oud behang pvc plafond sauzen Stucen+sauzen
1.03 systeemplafond pvc systeemplafond Stucen+sauzen
1.04 pvc systeemplafond Stucen+sauzen
1.05 pvc systeemplafond Stucen+sauzen

2.01 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.02 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.03 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.04 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.05 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.06 oude vloer oud behang volgens opname systeemplafond Stucen scannen sauzen
2.07 oude vloer oud behang volgens opname systeemplafond Stucen scannen sauzen
2.08 oude vloer oud behang volgens opname systeemplafond Stucen scannen sauzen
2.09 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.10 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen
2.11 oude vloer oud behang volgens opname Bijwerken en sauzen

Bierbrouwersweg 6 Tel: 0348-418176
3449 HW  Woerden Fax: 0348-422023

Winkelinrichting

datum:

Dit ontwerp mag niet worden uitgevoerd zonder toestemming van Interstore. Maatvoering gebouw s.v.p. controleren

opdrachtgever:

schaal:

tekening:

tekenaar:

Nieuwendammer Apotheek

----

---- Amsterdam

----

----

2-12-2019

1:50

21. A1 layout

R.D.-R.L.

Wij vernieuwen 
onze apotheek !

Van januari tot en met april 
werken wij aan een nieuwe, 

moderne apotheek.

Tijdens de werkzaamheden blijven wij 
open en zijn wij gewoon beschikbaar.

Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

WIJ BLIJVEN OPEN !

groot) om iets goeds te doen! 



OPLOSSING PUZZEL NR 179
antwoord C

Er was deze maand (voor de 
eerste keer in 179 puzzels) 
helaas geen goede inzending.
 
Bovendien was het de laatste van 
de serie raadseltjes en puzzeltjes.
Vanaf deze maand hebben we de 
vijfeurofotopuzzel bedacht. 
Elke maand een klein detail uit 
een winkel of plek op of rond het 
Purmerplein. Doet u mee?

égumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumeségumes

Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

NIEUW ! in het assortiment
VEGABURGERS

biet   brocolli
paddenstoelen

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

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 april bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 23
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK180

Schrijf het antwoord op onderstaand strookje en lever het zo 
spoedig mogelijk in bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13 
of via ‘contact’ op www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 5,- Waar is dit?

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

WIJ ZIJN 
VOORLOPIG 
(VERPLICHT) 

GESLOTEN TOT 
6 APRIL

In de winkels op het Purmerplein

Niet meer dan 2 klanten per keer

Betaal zoveel mogelijk met PIN

Fimarandi gesloten

Het Coronavirus en dan eigenlijk 
de maatregelen zoals die door het 
RIVM en de regering zijn voorge-
schreven zijn ook merkbaar op het 
Purmerplein. De horecazaken en 
kapsalon Fimarandi zijn gesloten. 
In de andere winkels gaat het leven 
zo goed en zo kwaad als het kan 
gewoon door met hier en daar wat 
aanpassingen zoals beschermende 
transparante kunststofplaten en 
strepen op de grond om ander-
halve meter afstand te houden.
Haarstudio Fimarandi is in verband 
met het Coronavirus volgens de 
RIVM-maatregelen voorlopig ge-
sloten tot 6 april. U kunt wel bij 
Fimarandi spulletjes bestellen. Bij-
voorbeeld verfpakketjes om thuis 
te gebruiken. Ziet u er toch nog 
leuk en verzorgd uit ! Even bel-
len met Fimarandi en de spul-
letjes worden verstuurd of bij u 
thuis afgegeven. Mooie service van 
haarstudio Fimarandi !

Bezorgservice

In deze lastige tijd waarin ieder-
een verzocht wordt zoveel mo-
gelijk thuis te blijven kunt u ook 
gebruik maken van de unieke be-
zorgservice van diverse winkels 
op het Purmerplein. Zo ook bij 
groente- en fruitspeciaalzaak Place 
des Légumes. U kunt uw bestelling 
telefonisch doorgeven en in over-
leg worden uw boodschappen dan 
thuis bezorgd. Mooi toch ?


