
nr. 188
dec 2020

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, Amstelveen. 

 Tel.: 06 29 28 30 97 - E-mail: info@netgezet.nl - Verspreiding: 020-6368273 - 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 mailen naar info@netgezet.nl vóór  22 dec 2020

PURMERPLEIN
buurt krant

 

Ook
cadeaubonnen

te koop !

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Purmerplein 12,  Amsterdam
Zonneplein 10-a,  Amsterdam

• Professionele  
   massagebehandelingen
• Gediplomeerde masseurs
• Bindweefselmassage
• Zwangerschapsmassage
• Kindermassage
• Massage bij spanning/stress/ 
  druk leven of ter preventie

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51 www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

De laatste maand van het jaar is voor bijna iedereen ook de feestelijk-
ste maand van het jaar.  Eerst Sinterklaas, dan de Kerstdagen en als klap 
op de vuurpijl oud en nieuw.
Ook in het vreemde jaar dat 2020 tot nu toe is, gaan deze feestdagen 
‘gewoon’ door. Normaal kan de voorpret nu al voorzichtig beginnen, 
maar dit jaar ligt het allemaal een stuk ingewikkelder.  Sinterklaas vie-
ren in kleine kring, met kerst een lange tafel met familie of grootouders 
bezoeken, een knallend uiteinde, dit alles is ineens niet meer vanzelf-
sprekend.

Het duurt natuurlijk nog even, toch weten we dat het coronavirus ook 
tegen de kerst nog onder ons zal zijn. Daarom worstelen Nederlan-
ders met de plannen voor één van onze favoriete feestdagen. Uit een 
enquête blijkt zelfs dat iets minder dan één derde van de Nederlan-
ders, 29 procent, door corona opkijkt tegen de feestdagen.

De helft van de mensen durft ook nog geen plannen te maken voor het 
einde van het jaar, omdat het allemaal zo onzeker is op dit moment. 
Met name de ouderen vinden dit ingewikkeld. Ook al durft lang nog 
niet iedereen concrete plannen te maken, 53 procent van de mensen 
weet wel al dat het dit jaar anders gaat worden dan normaal. Vooral 
met minder mensen, denken de meesten.

69 procent van de mensen vindt het vieren van de feestdagen heel 
belangrijk - 29 procent van de mensen ziet op tegen de feestdagen 
door corona - een kleine meerderheid, 53 procent, viert kerst dit jaar 
anders dan andere jaren. Van deze groep is in totaal 64 procent van 
plan om het met minder mensen te vieren, bij jongeren is dit zelfs 74 
procent - 34 procent vindt het erg om kerst niet met de hele familie te 
vieren, 13 procent noemt dit zelfs 'heel erg' - iets minder dan de helft, 
45 procent, durft nog niks te plannen.  (bron: RTL) 

Hoe de decemberfeestmaand er binnen de beperkingen uitziet, is voor 
iedereen anders, maar het is belangrijk dat je in ieder geval je best doet 
om er wat van te maken. Of het nou met je familie zoomen, op de bank 
zitten met een zak chips of een strandwandeling is, doe in ieder geval 
iets. Dan ben jij de baas over de situatie en is de situatie dat niet van 
jou.

De winkeliers van het Purmerplein doen er in ieder geval alles aan om 
de decembermaand zo veilig en feestelijk mogelijk te laten verlopen. 
Veel winkeliers bezorgen uw boodschappen thuis, het Purmerplein is 
feestelijk verlicht en de jaarlijke kerstloterij start alweer op 7 decem-
ber. Wordt het toch nog gezellig !

DECEMBER FEESTMAAND
...ondanks alles...

DISTELWEG 437
1031 HD AMSTERDAM

Prachtig turnkey gezondheids-
centrum met diverse ruimten

per direct beschikbaar in gezond-
heidscentrum Buiksloterham. 

Het gezondheidscentrum is voor-
zien van huisarts, fysiotherapie, 

apotheek en verloskundig 
echocentrum.

Huurprijs € 50,- per dagdeel
Huurprijs is inclusief servicekosten 

en zonder BTW.
Huurtermijn vanaf 1 jaar, maar 
fl exibel. Te huren per dagdeel. 

Dagdelen zijn:
08.00 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 18.00 uur
Avonduren ook mogelijk

Meer informatie? 
Neem contact op met ons 

kantoor via info@keij-stefels.nl 
of 020 5775 333

Sinterklaas- of kerst-

cadeau ! 

pantoffels 

voor de winter 

in diverse kleuren



De mensheid is één 

grote, enorme familie. 

Dit wordt bewezen door 

wat we met Kerstmis 

voelen in ons hart. 

Paus Johannes XXIII

spreuk van de maand

- - - m 0 p j e - - -

het plein 
en de wereld

door Rijk van den Hoek.

Ik kom graag op het Purmerplein 
en in de jaren tachtig deed ik er 
boodschappen bij de reformwin-
kel. Jammer dat die aardige man 
daar niet meer in de winkel staat 
en dat in het pand nu een heel an-
dere winkel zit. Ook jammer dat 
ik de naam niet meer weet van die 
man en zijn winkel. 
In mijn jeugd kwam ik vaak in een 
tuindorp waar Tuindorp Nieuwen-
dam erg op lijkt. Het ligt in Rot-
terdam Zuid en dat heeft ook veel 
gelijkenis met Amsterdam Noord. 
Ook zo’n plek waar werkers van 
de haven en de scheepsbouw een 
aardiger woonomgeving vonden 
dan in de krotten van de oude 
stadswijken.  Ook zo’n plek waar 
immigranten van buiten terecht 
kwamen. 
Zulke wijken zijn er in meer steden 
gebouwd, in Nederland, in Europa, 
in de Wereld. En dat gebeurde  
vaak op initiatief  van mensen die 
zelf geen arbeider waren, maar 
die nadachten over de maatschap-
pij en de ongelijkheden die daarin 
voorkwamen. 
Binnenkort hebben we weer de 
bekende winterse feesten. Die zijn 
al heel oud en bedoeld om samen 
de oogst te delen,  te eten, en de 
zoveelste verjaardag te vieren van 
dat jochie dat toen geboren werd. 
Het sprookje en de fantastische 
verhalen daar omheen, hoeft nie-
mand te geloven. Maar de men-
taliteit van samen delen, liefde en 
solidariteit, vind ik nog steeds een 
ideologie waarmee veel proble-
men in de wereld, en op het Pur-
merplein, praktisch opgelost kun-
nen worden.
Ik wens alle lezers van dit blad een 
prettige decembermaand, mooie 
feestdagen en een slinkende coro-
na-pandemie. Maak er wat moois 
van.

Sinterklaas bestaat omdat... 
Al die cadeau´s ergens vandaan 
moeten komen. Hij in elk win-
kelcentrum aanwezig is. Niemand 
anders zo gek is om met een 
paard op het dak te rijden. Hij 
elk jaar weer terugkomt. Iemand 
die wortel en suikerklontjes mee 
moet nemen. Hij altijd alles weet. 
We het hele jaar proberen aardig 
te zijn tegen elkaar. Onze ouders 
nooit liegen.

Een gezellige Sinterklaas 
en pakjesavond voor 

iedereen !

Gratis Oudejaarslot
bij CAROCROC

Als u in de maand december bij 
dierenspeciaalzaak Vermeulen op 
het Purmerplein een verpakking 
CAROCROC koopt, voor uw  
hond of kat, krijgt u een CARO-
CROC oudejaarslot. Met dat lot 
kunt op de CAROCROC-website 
zien of u al meteen een prijs hebt 
gewonnen. Zo niet, dan heeft u al-
tijd nog een tweede kans. Bewaar 
uw lot goed, want op 1 januari ver-
loot CARAOCROC ook nog eens 
de hoofdprijs: een jaar lang gra-
tis voer voor uw hond of kat !
Dat is wat je noemt nog eens een 
leuke eindejaarsaanbieding ! 

Uw decemberinkopen 
doet u toch 

op het Purmerplein ?

Gratis parkeren, vriendelijke bediening, 
geen wachttijden, gezellig en

alles voor iedereen !

SPEEL MEE MET DE 
GRATIS 

KERSTLOTERIJ ! *

 

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

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Wij bezorgen uw bestelling boven € 50,- 
GRATIS. 

U kunt bij bezorging ook pinnen !
(Onder € 50,- rekenen wij € 2,50 bezorgkosten)

Geef uw bestelling telefonisch door zodat u 
het snel kunt afhalen of laten bezorgen.

636 09 92

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

Vanaf 7 december liggen de Kerst-bestellijsten 
klaar in de winkel.

Nu open aan de Waddenweg: 
de showroom van meubelwinkel Nel!

Nu open aan de Waddenweg 3a: de showroom van meubelwinkel 
Nel! De showroom is een laagdrempelig plek waar buurtbewoners en 
designliefhebbers van harte welkom zijn voor een goede kop koffi e en 
gratis interieuradvies. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.nel.nl of 
kom langs. Uiteraard worden alle coronarichtlijnen bij een bezoek aan 
de showroom in acht genomen. 
 
Nel is het eerste volledig duurzame designmerk van Nederland. Alle 
banken van Nel worden in Nederland gemaakt. De wollen stoffen 
worden gemaakt van gerecyclede truien. Het leer komt van koeien van 
biologische rund-
veehouders, zodat 
het milieu zo min 
mogelijk wordt be-
last. 
 
Eigenaar Jorrit Tol: 
“Ik werk al een jaar 
of tien in de design-
wereld, maar miste 
daar een echt duurzaam en gezellig merk. Nel kiest niet voor de goed-
koopste opties qua onderdelen, waardoor onze banken tientallen jaren 
meegaan.” Zelfs in heel dure banken zit volgens Jorrit vaak na een jaar 
al een kuil. “Bij Nel werken we zonder tussenpersoon, zodat we duur-
zamere keuzes kunnen maken. Plus: zo blijven onze banken betaalbaar.”
 
Nel wil ook graag wat terugdoen voor de buurt. Daarom neemt Jorrit 
de oude bank graag mee wanneer hij de Nel-bank bij de klant thuis 
komt bezorgen. De oude bank wordt via een Weggeefwinkel gedoneerd 
aan mensen die hem kunnen gebruiken. Jorrit: Ik woon sinds 2008 om 
de hoek van de winkel, in het Blauwe Zand. Hartstikke trots dat ik nu 
via Nel iets kan betekenen voor mijn wijk!”
 
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op 
www.nel.nl of kom langs aan de Waddenweg 3a! 
Van donderdag tot en met zaterdag open van 
12:00-17:00 en op woensdag op afspraak.



Vanwege het Corona-virus is Het 
Baken gesloten máár onze 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 1 de-
cember gesloten is. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen vanuit RIVM 
en de overheid is te bezien of de 
deur ergens in december weer 
open gaat. Uiteraard hopen wij dat 
de horeca snel haar deuren mag 
openen en dat onze ouderen weer 
gezellig kunnen eten met elkaar.

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

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

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

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET
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Purmerplein 14 - tel 6360373

aardappelen 
groenten 
fruit
fruitmanden

soepen
salades

rauwkosten
maaltijden

bezorgservice

wij bezorgen uw bestelde 
boodschappen thuis of u 

haalt ze snel af aan 
de zijkant van de winkel

N���w� v�� 

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

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten‘s maandags gesloten

nieuwe
najaars
collectie 

Bakkerij Kees Gutter in de prijzen 
met speculaas en truffels

Bij Bakkerij Kees Gutter is het in feestelijke decembermaand groot 
feest, want er zijn twee overheerlijke producten in de prijzen gevallen! 
Zowel de slagroomtruffels als de speculaasbrokken werden met goud 
bekroond door het Nationaal Bakkerij Centrum.

De slagroomtruffels van Bakkerij Kees Gutter zijn om je vingers bij 
af te likken en dat hebben ze ook ontdekt bij het Nationaal Bakkerij 
Centrum. De truffels zijn handgemaakt en gevuld met echte slagroom. 
Daaromheen zit een dikke, knapperige laag pure chocolade van Calle-
baut: één van de meest vooraanstaande chocolademakers. Een laagje 
cacaopoeder maakt deze heerlijkheid helemaal af. 

Er worden veel koekjes speculaas 
genoemd, maar weinig smaken 
er écht naar. De speculaasbrok-
ken van Kees Gutter worden zo 
onweerstaanbaar lekker door 
het geheime kruidenmelange. De 
robuuste koek zorgt voor een su-
perlekkere bite en doordat `ie zo 
lekker krokant gebakken is, kraakt het lekker in je mond. Echte aman-
deltjes toppen de speculaasbrokken af. Je kunt ze er lekker afknabbe-
len, maar ook in combinatie met de koek zijn ze voortreffelijk. Dit jaar 
kreeg het speculaasbrok de op één na hoogste score en daar zijn de 
bakkers van Kees enorm trots op!

In dit coronajaar is het speculaasbrok ook als brievenbuspakketje te 
bestellen om je familie of vrienden op afstand te verrassen. Bij Bakkerij 
Kees Gutter maken ze er een gezellig brievenbuspakketje van dat na-
mens jou wordt bezorgd met PostNL.

Om in aanmerking te komen voor een gouden bekroning moet het 
product aan strenge kwaliteitseisen voldoen en zich onderscheiden 
van andere producten. Je leest er meer over op www.bekroondmet-
goud.nl. 

Beste mensen,
Ik krijg regelmatig de Purmerplein 
Buurtkrant in de bus. Daar staan 
tegenwoordig columns in van Rijk 
van den Hoek. Is het nodig om de 
ideologische maatschappijvisie van 
1 persoon te publiceren in een 
buurtkrant? Hij heeft recht op zijn 
ideeën. Veel mensen, waaronder ik, 
hebben andere ideeën. De Buurt-
krant is toch niet de plek voor dit 
soort brede beschouwingen over 
de wereld? Of willen jullie ook 
mensen aan het woord gaan laten 
met andere meningen? 
Ik hoor graag uw reactie. 
Alvast dank, 
met vriendelijke groet, 
Karel Beckman

Wist u dat tussen 
1 en 21 november
de PPBK website 

368 keer  is bezocht ?



OPLOSSING PUZZEL NR 187

Het juiste antwoord is: 
bij restaurant Puspita.

De winnaar van vijfeuropuzzel 
187 is:
A. Schriek
Schoorlstraat 84

Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 dec bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK188

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?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?

Lazuur take away
Van woensdag t/m zondag tussen 17.30-19.30

Op zondag ook een brunch-box tussen 12.00-15.00

Daarnaast heeft Lazuur een lekkere-dingen-winkeltje dat open is van woensdag t/m zondag 
vanaf 11.00 Hier kunt u terecht voor kaas, maar ook paté, rillettes, ossenworst, 

sardines, wijnen en nog veel meer lekkers !

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

tijdens de horecasluiting

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

Kerstloterij 2020

Ook dit jaar organiseert de winkeliersvereniging van het Purmerplein 
weer de Kerstloterij. Een gratis loterij, waarmee u zomaar € 250,- of 
een waardebon van € 25,- kunt winnen. Bij elke aankoop bij een winke-
lier die is aangesloten bij de winkeliersvereniging krijgt u een gratis lot. 
Daarop vult u uw naam en adres en telefoonnummer in. Dit ingevulde 
lot levert u weer in bij een van de winkeliers. Op 31 december worden 
de prijswinnaars bekendgemaakt via een raambiljet bij de winkeliers. U 
mag zoveel loten inleveren als u zelf wilt. Hoe meer loten hoe meer 
kans natuurlijk. Kom daarom naar het Purmerplein om uw Sint- Kerst- 
en Oudejaarsinkopen te doen. Lekker dichtbij, gezellig, gratis parkeren 
en altijd een vlotte en vriendelijke bediening.

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Breng wat licht in 
deze bizarre tijden. 

En laten we het 
buiten mooi 
versieren.

Nu bij Lafeber 
kerst-

verlichting 
voor buiten. 
Hele fi jne dagen en 
pas goed op jezelf 

en op elkaar.

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 OP 
WOENSDAG 23 

DECEMBER EXTRA 
GEOPEND !

Voor meer info en bestellen: www.restaurantlazuur.nl

Kijk op de website voor het Lazuur-KERSTMENU
Wij verzorgen ook kerstmaaltijden ‘op maat’

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

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

Makkelijk afhalen bij
Place des Légumes

Als u de bestelde boodschappen 
wilt afhalen bij groente- en fruit 
speciaalzaak Place des Légumes  
op het Purmerplein hoeft u niet in 
de winkel in de rij te staan ! Aan de 
zijkant van de winkel wordt u snel 
geholpen. Daar is ruimte om uw 
telefonisch bestelde boodschap-
pen snel en veilig af te halen. Mooie 
service van Place des Légumes.

 In de winkels op het Purmerplein

Niet meer dan 2 klanten per keer

Betaal zoveel mogelijk met PIN

Draag een mond- en neusmasker 
in de winkels !

alleen samen krijgen we 
corona onder controle

Houd 1,5 meter afstand om 
coronabesmetting te voorkomen

De norm van 1,5 meter geldt 
overal, dus ook

•

•

•

•


