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PURMERPLEIN
buurt krant

 

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

EEN KLEURRIJK EN 
HAARFIJN 2022 !

TIJDENS DE LOCKDOWN 
KUNT U 

VERFPAKKETJES 
EN PRODUCTEN

BESTELLEN EN AFHALEN 
OF LATEN BEZORGEN !

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Allereerst willen wij u een 
gelukkig en gezond 2022 

wensen.

Tevens willen wij al onze 
klanten die ons van lock-
down naar lockdown toch 

weten te vinden, bedanken!
Dat waarderen wij zeer.

Wij zijn gewoon bereikbaar 
per telefoon en afhalen 

mag ook gewoon bij onze 
beroemde afhaalbalie.

Hopen dat we elkaar snel 
weer kunnen treffen in de 

winkel.

Tot wanneer kun je iemand nog een gelukkig nieuwjaar wensen?
Zodra het nieuwe jaar is begonnen, is het gebruikelijk om iedereen een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. Nu zal je dit de eerste dagen gewoon 
braaf doen, maar er komt een moment waarop je je gaat afvragen of 
het nog wel nodig (of gepast) is om dit te doen. Want tot wanneer kun 
je iemand nog een gelukkig nieuwjaar wensen?

Laten we even voorop stellen dat er geen offi ciële datum is waarop 
je er niet meer mee wegkomt om iemand een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. In principe bepaal je dit dus helemaal zelf. Maar mocht je nog 
een excuus zoeken om ermee te stoppen, dan hebben wij goed nieuws 
voor je. Er zijn namelijk twee data die je als richtlijn kunt aanhouden. Zo 
vinden veel mensen dat 6 januari, de dag waarop jaarlijks de christelijke 
feestdag Driekoningen valt, de laatste dag is waarop je iemand nog een 
gelukkig nieuwjaar kunt wensen. Toevallig is dit de datum waarop je de 
kerstboom eigenlijk ook uiterlijk de deur uit zou ‘moeten’ doen. Na 
deze datum is het dus niet meer per se nodig om je nieuwjaarswens 
over te brengen.

LATERE DATUM
Mocht 6 januari voor jou nog een tikkeltje te vroeg zijn, dan kun je je 
ook aan 15 januari houden. Op deze datum zijn we immers al halver-
wege de eerste maand van het nieuwe jaar en veel mensen zijn van 
mening dat het hierna niet meer nodig is om nog een nieuwjaarswens 
over te brengen. Het nieuwe jaar is dan immers al een halve maand 
aan de gang. Mocht je je nu niet in deze richtlijnen kunnen vinden, ook 
helemaal prima: uiteindelijk bepaal je het zelf!

Gelukkig nieuwjaar !
maar tot wanneer ?

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

Maak uw keuze 

op onze website 

en haal af 

in de winkel !

www.masterschoenen.nl 



Stichting OOPOEH zet zich in donkere 
maand in voor senioren die een dier(bare) 

zijn verloren. 
 
Voor veel senioren die een verlies hebben meegemaakt zijn deze don-
kere maanden een lastige periode. Veel sociale activiteiten gaan van-
wege het coronavirus niet door, het is in de winter minder aantrek-
kelijk om (alleen) naar buiten te gaan en eenzaamheid ligt op de loer. 
Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) biedt 
deze senioren meer gezelligheid en afl eiding door hen te koppelen aan 
een oppashond in de buurt. In de decembermaand zet de stichting 
zich extra in voor juist die mensen die een dierbare zijn verloren. De 
stichting ziet wat het verlies van een partner met zich meebrengt maar 
heeft ook speciale aandacht voor senioren die hun hond zijn verloren. 
Een gemis dat vaak wordt onderschat.

De Amsterdamse Theo Nienhuijs 
(72) onderstreept dit probleem: 
“Als je partner overlijdt dan staat 
doorgaans iedereen voor je klaar. 
Maar als je je hond verliest, vaak 
je allerbeste maatje, dan wordt 
je verdriet niet serieus genomen. 
Na het overlijden van mijn hond 
stortte mijn wereld in. Maar ik wil-
de vanwege mijn leeftijd niet meer 
aan een eigen hond beginnen. Met 
mijn oppashond Bickel ervaar ik nu weer de gezelligheid van een maatje 
in huis. Bovendien wandel ik weer, en dat is goed voor lichaam en geest. 
Door Bickel voel ik me weer geliefd.” 

Tegelijkertijd is er in 2021 een recordaantal honden geadopteerd en zijn 
er veel hondenbaasjes op zoek naar een lieve en betrouwbare oppas 
in de buurt. Stichting OOPOEH brengt deze twee partijen samen en 
matchte het afgelopen jaar meer dan 600 senioren en hondenbaasjes 
aan elkaar. Ellen Groneman, directeur van de stichting: ‘‘Heel veel se-
nioren die zich bij ons aanmelden hebben een verlies meegemaakt.  Zij 
zoeken een manier om het leven weer op te pakken. Door hen te kop-
pelen aan een oppashondje hebben ze een wandelmaatje, meer sociale 
contacten in de buurt en meer gezelligheid in huis. Een oppashond zal 
nooit je overleden dierbaren vervangen, maar de senioren ervaren wel 
weer liefde en vrolijkheid. En dat is heel waardevol, zeker in deze een-
zame en onzekere tijd.” 

Kent u iemand die zijn beste maatje mist?
Kent u een 55-plusser die net als Theo een kwispelend lichtje in de 
duisternis kan gebruiken? Maak samen een profi el aan op onze website 
of neem contact met ons op via info@oopoeh.nl of 020-7853745. 
Uiteraard helemaal gratis en vrijblijvend.                              (Ingezonden)

2022
een beter nieuw jaar

 door Rijk van den Hoek.

In de jaren ’50 toen ik het va-
derland gediend had als dienst-
plichtig soldaat, wou ik ook onder 
het gezag van m’n ouders uit. Ik 
woonde nog ’thuis’, toen zeer ge-
bruikelijk, maar ik wou m’n eigen 
‘thuis’. De enige manier waarop 
je in die tijd zelfstandig kon gaan 
wonen, was na het huwelijk. Je 
moest dus eerst een partner vin-
den van dezelfde zuil maar van 
het andere geslacht, dat wel, en 
je moest verloven en trouwen. En 
er was toen al echt woningnood.
Ik vond dus een partner, we wilden 
gaan trouwen, maar waar konden 
we wonen? M’n vader was een 
echte regelaar. Hij vroeg het aan 
zijn oudste broer. Die had op éen 
na de kinderen de deur uit. Ome 
Teun en tante To stemden er mee 
in dat wij boven in hun slaapkamer 
kwamen wonen en met een kleine 
slaapkamer er achter ging dat pri-
ma. M’n oom en tante sliepen in 
een voorkamertje beneden. In die 
nieuwe woonkamer heb ik een bar 
gebouwd en een aanrecht met een 
kraan en afvoer via de wc eronder. 
We hebben daar een jaar of drie, 
vier gewoond voordat we in een 
eigen woning terecht konden.
Zouden we dat tegenwoordig ook 
kunnen doen? Een beetje opschui- 
ven, behelpen, om starters een ei-
gen honk te bieden? En natuurlijk 
blijven we bij de overheid aandrin-
gen op meer huizen en proteste-
ren tegen de huisjesmelkerij, tegen 
veel te hoge prijzen voor huur 
of koop. Tegen verhuur-belasting 
voor woningbouwcoöperaties 
en andere a-sociale maatregelen.
We gaan opgewekt het nieu-
we jaar in, geprikt en ge-
boesterd tegen alle virussen, 
met een hoger minimumloon 
en nog hogere energieprijzen,,,,

We kunnen meer samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar. Bedenk iets.

spreuk van de maand

Des te verder 

de toekomst, 

des te beter 

ze er uit ziet.

N.N.

Een goed voornemen ?

Vraag eens vrijblijvend prijs-
opgave voor uw drukwerk.

Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl

tekstverzorging

NET GEZET

Foto: Bram Kloos

Uit de oude doos. Links op de foto de Waddendijk en rechts de Buiksloter-
meerdijk, waar nu een wandelpad is.  (foto: GNV)

Woord van het jaar 
2021

‘prikspijt’

Het Van Dale Woord van het Jaar 
2021 is bekend!
Van dinsdag 7 t/m maandag 20 de-
cember kon je stemmen op de 15 
genomineerde woorden voor het 
Van Dale Woord van het Jaar 2021. 
Er is maar liefst bijna 49.000 keer 
gestemd!

Wie is de winnaar? 

De top drie van 2021:
1 prikspijt
spijt die iemand heeft van het feit 
dat hij zich heeft laten vaccineren 
tegen een bepaalde besmettelijke 
ziekte (82.2%)
2 woonprotest
protest tegen de crisis op de wo-
ningmarkt, waardoor m.n. starters 
nauwelijks kans hebben op het 
kopen of huren van een woning 
(3.7%)
3 wappiegeluid
misleidende, niet op feiten of alge-
meen aanvaarde wetenschappe-
lijke inzichten gebaseerde mening 
over een maatschappelijke, poli-
tieke e.d. kwestie, bv. van complot-
denkers (3.6%)

Prikspijt gaat de geschiedenis in 
als hét Van Dale Woord van het 
Jaar 2021.

Defi nitie van prikspijt: spijt die ie-
mand heeft van het feit dat hij zich 
heeft laten vaccineren tegen een 
bepaalde besmettelijke ziekte.

Echter de betekenis lijkt zich om 
te draaien naar: iemand die met 
Corona in het ziekenhuis al dan 
niet op de intensive care ligt en 
spijt heeft dat hij zich niet heeft 
laten inenten !
We wachten af wat er uiteindelijk 
in de Dikke Van Dale komt!



Vanwege de Corona-maatregelen, 
die tot en met 14 januari 2022 
gelden, is Het Baken helaas ook tot 
die datum gesloten.
Geen maaltijden, niet klaverjassen, 
geen bingo, niet sjoelen, zó NIET 
leuk!
Het bestuur besluit eind dit jaar 
of er mogelijkheden zijn om in het 
nieuwe jaar de maaltijden te gaan 
bezorgen. Ook dit hangt af van het 
kabinetsbesluit, wat is er te ver-
wachten na 14 januari. Hou onze 
posters op de ramen in de gaten!

In de decembermaand hebben 
we (nog vóór de lockdown) de 
100-jarige verjaardag gevierd 
van één van onze dagelijkse trou-
we gasten, Geertje Rigter. Een mini 
feestje met een kopje koffie én 
verjaardagstaart!

                                    (Foto: Romy Rigter)
We hopen u volgende maand de 
kunnen berichten dat we weer 
normaal gaan “draaien”!

Rutte en kornuiten artikel

Ze vinden winkels niet essentieel. 
Nou mijn dochter spotte anders 
vrij recent Mark Rutte bij restau-
rant Puspita op het Purmerplein.

Het is absoluut Rutte.
Beveiliging was er bij en kwam 
naar buiten toen hij gespot werd.
Daarop is mijn dochter maar weg 
gegaan. Mensen iets verderop 
(die ik ken) hebben hem ook zien 
aankomen in zijn dienstauto.
Dus 100% zekerheid.

Vr gr Richard van Dinther 

Purmerpleinbuurtkrant 
gemist?

Elke maand liggen er verse Purmerplein-
buurtkranten voor u klaar bij: 
• Ontmoetingscentrum Het Baken in de 
Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de 
Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de Schermer-
straat 
• Buurthuis De Driehoek in Buiksloot 
• verder bij alle winkels op en rond het 
Purmerplein. 
• ook kunt u de PPBK lezen en/of down-
loaden op: www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

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

Nieuws van 

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

Beste Netgezet(s)ters,
Als trouwe lezer van de Purmer-
plein buurtkrant wil ik jullie even 
mijn complimenten maken voor 
de feestelijke december krant.
Wat ziet die er kleurrijk en ver-
zorgd uit! Hulde!
Met vriendelijke groet, 
Greet 

Voor Kidisti is er geen weg terug

“Het is belangrijk dat iemand je welkom heet”

Ze komen allebei uit een ander land: Mary emigreerde negentien jaar 
geleden uit Ierland, Kidisti komt uit Eritrea en is hier pas drie jaar. Daar-
om weet de één heel goed wat de ander nodig heeft. In de openbare 
bibliotheek zitten ze tussen de kinderboeken aan een tafeltje.

Sinds twee jaar helpt de Ierse Mary (49) de Eritrese Kidisti (32) met de
Nederlandse taal en de cultuur. “Ik wilde dit doen omdat ik negentien 
jaar geleden zelf uit een ander land kwam en weet hoe belangrijk het 
is dat iemand je begeleidt met wie je alles kunt bespreken.” Haar Ned-
erlandse man, waardoor ze nu in Amsterdam woont, ontmoette ze in 
Tanzania waar zij als ergotherapeut werkte en hij als arts. “Ik heb wel 
iets met andere culturen, vooral de Afrikaanse. Toen ik hiernaartoe ver-
huisde was de taal mijn grootste probleem, ik heb cursussen gevolgd, 
maar vooral door mijn werk heb ik het Nederlands snel geleerd.”

Kidisti kwam 
hier drie jaar 
geleden, ze ont-
vluchtte Eritrea 
via Soedan, haar 
man woonde 
toen al een 
paar jaar in 
Amsterdam. In 
2019 werd haar 
zoontje Joël 
geboren; hij gaat 
binnenkort naar de voorschool en ze is nu zwanger van haar tweede. 
Ze doet een inburgeringscursus, maar helaas stopte alles tijdens de 
twee lockdowns vanwege corona, ook haar contact met Mary was 
toen minder.
“We probeerden het nog via WhatsApp,” vertelt Mary, “maar dat ver-
liep moeizaam. Zodra het kon hebben we daarom de fysieke lessen 
weer opgepakt.” Nu zijn ze weer volop bezig, meestal thuis bij Kidisti. 
Er liggen kaartjes met tekeningen van situaties die ze moet beschrijven 
in het Nederlands, ze spelen memory, deden boodschappen bij Albert 
Heijn en zijn intussen goede vrienden geworden.

Allebei missen ze hun land wel eens, Mary verlangt soms erg naar de 
natuur van Ierland, maar ze gaat regelmatig terug met haar twee kin-
deren van acht en negen jaar. Voor Kidisti, als vluchteling, is er geen weg 
terug. Haar moeder mist ze heel erg, ze hebben wel vaak telefonisch 
contact en gelukkig heeft ze contact met andere Eritreeërs. Ze doet 
veel om de eigen cultuur te behouden, als er een feest is gaat iedereen 
prachtig gekleed en wordt er heerlijk lekker eten gemaakt. In Amster-
dam vindt ze het erg fijn, het viel haar direct op dat het hier zo rustig 
is. “In Asmara waar ik woonde was het altijd heel druk en het eten was 
er heel erg duur, gewone dingen als fruit en groenten zijn daar tien 
keer duurder!“ Twee jaar geleden las Mary in een huis-aan-huisblad dat 
Amsterdams Buurvrouwen Contact vrijwilligers nodig had, ze meldde 
ze zich aan en volgde een basistraining.

Wil je ook vrijwilliger worden bij het ABC? Op www.abcamsterdam.
org of via 020-320 27 10 kun je terecht voor meer informatie.
                                                                           (Ingezonden. Tekst: Gaby van der Mee)

(Foto: Liesbeth Dingemans)

Ene blondje: "Dit keer is oudjaar op een vrijdag." Andere blondje: 
"Nou, hopelijk niet op de 13de..."

“Ik ben op 1 januari naar een naturisten-nieuwjaarsduik geweest.”
“En, hoe was dat?” -- “Niks aan!”

Slimpie wordt op oudejaarsavond aangehouden door een agent. Die 
agent zegt:  ‘Ik ruik alcohol.’ Zegt Slimpie: “Dat komt omdat u geen 
anderhalve meter afstand houdt”.

- - - m 0 p j e - - -



OPLOSSING PUZZEL NR 199
Het juiste antwoord is: 
bij Nuraghe, pizza’s
op het Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 199 is:
F. Berghuis
Ingestuurd via de website van 
dit blad.
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

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

CATSAN
20 liter
van 13,95
deze maand
voor maar 

         10,50

januari aanbieding

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

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?PPBK201

Als er een buurthuis zou zijn in Tuindorp Nieuwendam, 
wat zou je daar graag doen? 

(Lever het ingevulde strookje in op Purmerplein 20A)



Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

Wij danken u voor uw vertrouwen in

het afgelopen jaar en zullen u ook in het 

komende jaar weer graag van dienst zijn !

Iedereen de beste wensen !

Prijswinnaars 
kerstpuzzel

Uit de overweldigende stapel 
inzendingen zijn onderstaande 
puzzelaars als winnaar uit de bus 
gekomen:

• Mevr. Vonk
• Dhr. Brinkman
• Griffi oen
• Mevr. Schrage
• Mevr. Bergimin
• Mevr. Klok
• Mevr. Kuiper
• Mevr. Ochlenslager
• Fam. Beuzekom
• Chelsea
• Mevr. v.d. Zeis

De prijswinnaars zijn intussen ge-
beld om ze het  het vrolijke nieuws 
mede te delen.

De voucher voor uw prijs kunt u 
afhalen bij Carolina Lafeber, Pur-
merplein 13

Nogmaals hartelijk dank aan de 
heer Nys Sprado, die de kerstpuz-
zel in elkaar heeft gezet en mede 
de prijswinnaarts heeft bepaald.

Dank ook aan alle winkeliers die 
een leuke prijs hebben gedoneerd.

KERSTPUZZEL

10,5010,50


