
Nieuw op het Purmerplein nummer 11 is bloemenwinkel Ari.  De 
opening was op 10 september en klanten die er al geweest zijn hebben 
kunnen zien dat de voormalige bloemenwinkel van Helena compleet 
veranderd is. Niet alleen qua interieur, maar ook het assortiment is 
veel uitgebreider. 
Esther  Nieuwkoop, de eigenaresse van bloemenwinkel Ari, verkoopt 
niet alleen veel planten (ook grote en buitenplanten) in verschillende 
prijsklassen, maar ook kaarsen, chocolade, bloembollen en siroop. Alle-
maal echt Nederlandse producten. Maar daar blijft het niet bij. Als je in 
de gezellige winkel staat kijk je de ogen uit. Er hangen bijvoorbeeld ook 
hele mooie tegeltjes met afdrukken van foto’s van Amsterdam Noord, 
er zijn ook schilderijtjes en er is zelfs keramiek van kunstenaars uit 
Amsterdam Noord. 
Achterin de win-
kel, op een witte 
verhoging, kunnen 
klanten - als zij dat 
willen - zelf hun 
boeket bloemen 
samenstellen. De 
prijs van die bloe-
men is gemiddeld 
een euro. Heel 
betaalbaar dus. Om ook de wat oudere klanten goed te kunnen bedie-
nen heeft Esther niet gekozen voor een hele hippe winkel. Ze is zelf, 
net zoals veel oudere mensen, gek op de orchidee en die heeft ze dan 
ook in de winkel staan.

Esther heeft haar 
b loemenwinke l 
geheel naar haar 
eigen smaak inge-
richt. En smaak 
heeft ze! Na een 
lange carrière in 
de Nederlandse 
f i l m - i n d u s t r i e , 
eerst als regieas-

sistent en later als regisseur, onder andere van de serie Oogappels, 
wilde ze graag ‘iets anders’ doen. Het bordje aan de deur met: “Ik zoek 
iemand ter overname” gaf de doorslag.
Bent u nog niet bij bloemenwinkel Ari geweest? Gauw doen !
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Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

U KUNT NU 
ALVAST UW 

AFSPRAAK VOOR 
DE FEESTDAGEN 

MAKEN ! 

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

DE WINTERCOLLECTIE

van vorig jaar is 

extra
afgeprijsd !

Lekk
erissimo

= desembrood = olijfolie 
 = kaas = wijnen = noten 
= stel zelf je cadeaupakket samen

* Nederlandse en Italiaanse 
specialiteiten en lekkernijen *

-> Kom ook langs voor koffi e en 
gebak bij Sabine en Arjen 
op het Purmerplein 27 <-

Bloemenwinkel Ari
veel meer dan bloemen



Duurzaam herstellen

Heeft je interieur behoefte aan 
een opfrisbeurt, maar laat je por-
temonnee geen grote uitgaven 
toe? Knap dan eens een oude 
stoel op! Want ondanks dat de stof 
ervan versleten is (of de kleur van 
de stof dateert uit het stenen tijd-
perk), is het binnenwerk vaak nog 
prima en kan hij nog hartstikke 
lekker zitten. En als je ze laat stof-
feren, ben je niet alleen lief voor je 
portemonnee, maar ook voor het 
milieu. Dubbele winst dus!

Meubels opnieuw stofferen? 
Leerreparatie, stoelenmatterij 
of antiekrestauratie? Meubel-
stoffeerderij WALS is dé meubel-
stoffeerder in Amsterdam-Noord; 
waar kwaliteit, service en per-
soonlijk contact hoog in het vaan-
del staan. Vele tevreden klanten 
zijn u al voorgegaan!

Meubelstoffeerderij WALS maakt 
uw oude meubels weer als nieuw
Bij Meubelstoffeerderij WALS uit 
Amsterdam-Noord kunt u terecht 
voor het stofferen van stoelen, 
banken, caravankussens en boot-
kussens. Zij beschikken over een 
uitgebreide collectie meubelstof-
fen en leder.

Bij meubelstoffeerderij Wals kunt 
u o.a. terecht voor het herstof-
feren van al uw meubelen van an-
tiek, klassiek tot modern, leerre-
paraties, herstellen van caravan en 
bootkussens of het opvullen van 
kussens naar het juiste gewicht.
Maar ook voor reparatie, restau-
ratie en opvullen van binnenwerk 
van al uw meubilair, het bematten 
van rieten, biezen, papercord en 
rotan stoelen (handgemaakt), het 
restaureren, kleuren en verlijmen 
van (antieke) meubelen, o.a. kasten, 
kabinetten, stoelen, tafels, enz.

Bent u benieuwd wat het herstof-
feren van uw fi jne stoel zou kos-
ten? Vraag vrijblijvend prijsopgave 
aan bij de Firma Wals: 020-6320667

sprookjespolitiek-2
 door Rijk van den Hoek.

Dat jongetje van vorige maand, en 
die zogenaamde tegenpartijen die 
allerlei scheldwoorden bedachten 
om maar ‘tegen’ te lijken, bleven 
verwarring zaaien. Het hele land 
lag vol met hun zaad. En er bloeide 
in het landje dan ook al gauw en 
in provincies en gemeenten een 
kleurrijk palet van boeketten van 
allerlei kleur. Behalve de kleur 
rood, want daar waren ze heel 
bang voor. Rood rook naar sa-
menwerking en opkomen voor de 
slecht betaalden. Om van zieken 
en ouderen maar helemaal niet te 
spreken. En van mensen van ‘bui-
ten’ moesten ze ook al niks heb-
ben Dat noemden ze graag ’werk-
schuw tuig of gelukzoekers’. 

Er waren in de jaren voordat het 
jongetje bestond, allerlei clubs, 
zoals woningbouwverenigingen, 
vakbonden, ziekenfondsen, spaar-
banken. Opgericht om het leven 
dragelijk te maken voor iedereen 
en vooral voor de mensen met 
weinig inkomen en macht, of in-
spraak. Toen het jongetje met de 
glimlach zo ongeveer de belangrijk-
ste plaats in het land had bereikt, 
veroorzaakten hebberige jongetjes 
die op de centjes moesten letten 
van een heleboel andere mensen, 
een grote puinhoop bij de banken. 
Toen riep het jongetje vanachter 
zijn brilletje: “Bezuinigen!!!”. En dat 
deden zijn vrienden direct en gre-
tig… bij de armeren.

Ze bezuinigden op de lonen van 
de werkenden, op alles wat door 
of voor hen gespaard was. En  toen 
het bezuinigen niet meer hoefde, 
ging dat geld niet terug naar de 
minder betaalden maar naar aan-
deelhouders, speculanten en an-
dere afromers. ‘De markt’ dus. 
Dat waren mensen die geld  had-
den gekregen van hun vaders of 
moeders. En die ouders hadden 
het ook weer van hun ouders en 
grootouders; het was al jaren en 
eeuwen bij elkaar geschraapt van 
de werkende ruggen van ’het per-
soneel’. De bezitlozen, de horigen 
en de slaven.  

En zo werden in de tijd van ‘het 
jongetje’ een paar miljoen mensen 
tot pauper gemaakt. Zij kregen 
te weinig geld voor hun werk. Ze 
konden bij de vriendjes van het 
jongetje toeslagen aanvragen -->

spreuk van de maand

Geluk is de kunst om 
een boeketje te maken 

met bloemen uit je 
naaste omgeving.

N.N.

Het Purmerplein 1928. Foto is genomen vanaf de toren van de Hervormde 
Kerk te Nieuwendam.

Slagerij Oostwal noodgedwongen gesloten

Het was voor de meeste klanten een complete verrassing dat Slagerij 
Oostwal de deuren ging sluiten. Op woensdag was er een mededeling 
op Facebook en de zaterdag daarop, 8 oktober, was de trieste, laatste 
werkdag voor Robert Oostwal en zijn team. 
Sinds 1986 was Slagerij Oostwal een begrip op het Purmerplein en dat 
niet in de laatste plaats dankzij de hoge kwaliteit vlees en vleeswaren, 
soepen, gourmetschotels (met de Kerst) en de vele andere, vaak be-
kroonde, producten. De economie verkeert in zwaar weer en de kos-
ten rijzen de pan uit. Al met al te veel en te zwaar voor Slagerij Oost-
wal om nog verder te gaan. Heel jammer. 
Vanaf deze plaats wensen wij Robert en zijn team het allerbeste en 
hopen dat er misschien toch weer een slagerij op het Purmerplein zijn 
deuren zal openen. 

BEZORGERS 
De Purmerpleinbuurtkrant zoekt 

voor de maandelijkse huis-aan-huis verspreiding

Hoge beloning !

Interesse ?
Bel met Caroline Lafeber (020-6368273) of 
kom even langs in de winkel: Purmerplein 13

PURMERPLEIN
buurt krant

 

Winkelcentrum Purmerplein

PURMERPLEIN
buurt krant

 

Winkelcentrum Purmerplein

Voor de maandelijkse bezorging 
van de Purmerpleinbuurtkrant 

worden bezorgers gevraagd voor 
de omgeving 

Nieuwendammerdijk en
Monnikendammerweg

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



Welkom om een keertje mee te 
eten en de sfeer te proeven!
Op de maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag koken onze vrijwil-
ligers een warme maaltijd! Voor € 
6,00 kunt u aanschuiven voor een 
soepje, hoofdgerecht, toetje en 
een kopje thee/koffi e. 
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!
Het weekmenu hangt op het raam, 
zichtbaar voor passanten, waarvan 
wij hopen dat men een keertje 
komt “proef eten”! Misschien 
voor u reden een keer “aan te 
kloppen”!?
In het Baken organiseren de vrij-
willigers ook nog andere leuke 
dingen, er wordt geklaverjast op 
de maandagmiddag, één keer per 
maand gesjoeld op de woens-
dagmiddag en elke laatste zondag 
van de maand start om 13.00 uur 
de bingo, kom ook en ga met een 
prijsje naar huis! Ook hier geldt: 
graag aanmelden!
In de vorige editie noemden wij 
specifi ek Slagerij Oostwal als een 
trouwe weldoener voor Het Ba-
ken, het kwam als een grote ver-
rassing dat zij de deuren hebben 
gesloten. Erg verdrietig maar het 
is niet anders. We wensen hen alle 
geluk voor de toekomst.
Onze vrijwilligers staan in ieder 
geval vier keer per week voor 
u klaar, dus… welkom met uw 
vriend of vriendin, buurman of 
buurvrouw!
Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website www.stichting-het-
baken.nl. U mag ook gewoon even 
aanbellen op de Avenhornstraat 
18hs!

N���w� v�� 

Stuur uw nieuwsfoto, buurtnieuws, oproep, vraag 
of aanbod naar info@netgezet.nl 

Wij plaatsen het graag in de Purmerpleinbuurtkrant.

Bewoners van Tuindorp Nieu-
wendam kunnen tijdens het 
inloopspreekuur terecht bij de 
gebiedsmakelaar Jozua Ros om 
direct vragen te stellen over za-
ken die spelen in hun buurt. 
Heeft u hulp nodig bij een goed 
idee voor de buurt of wilt u 
iets organiseren? Hier kan de 
gebiedsmakelaar uw ook bij 
helpen!
Komt u langs?
Wanneer: 17 november / 15 de-
cember 2022
Hoe laat: tussen 19.00 en 21.00 
uur
Waar: Stichting Het Baken, 
Avenhornstraat 18 HS

www.amsterdam.nl/noord

Lieve BuurtBewoners,

Het is even stil geweest van de 
Buuf & Buur kant na de geweldige 
opera voor de zomer. 
Helaas moeten we eenieder die het nog niet gezien heeft laten weten 
dat we geen eigen locatie meer hebben op het plein. Ook de winkelier 
waarmee we Purmerplein 20 deelden is met haar winkel moeten stop-
pen. Dit maakt het voor ons ook best lastig om zichtbaar en daarmee 
bereikbaar te zijn voor jullie. Omdat dit toch heel belangrijk is blijven 
we ons als bewoners inzetten voor een plek van en voor de buurt! 
Daarnaast zijn we, misschien iets minder zichtbaar dan normaal, druk 
bezig met de activiteiten die nog komen gaan. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers gaat weer aan de slag. Zin om mee te helpen? Leuk! 

Buuf & Buur zal in het najaar de komende activiteiten organiseren. 

Allereerst is het 11 november Sint Maarten. 
Kinderen kunnen zich aanmelden voor een 
knutselmiddag op 9 november vanaf 15.00 uur 
in de kosterij van de Nieuwendammerkerk. 
Hierbij kunnen ze onder leiding van Jacob 
Plooij hun eigen lampion maken van recycling-
materiaal dat ze zelf meenemen en/of van de 
materialen die aanwezig zijn. Op Sint Maarten 
zelf lopen kinderen, zoals voorgaande jaren, een ronde langs de winkels 
op het Purmerplein en is er ter afsluiting op het Purmerplein tus-
sen 18.30 en 19.00 een vuurschaal en heksenketel met chocomelk en 
wordt er een verhaal verteld door bewoonster Annette. 
Ook de Nieuwendammerkerk is die avond open voor iedereen. 

Sinterklaas vieren we graag samen met de 
winkeliers op zaterdag 3 december. De Sint 
zal dan ons plein bezoeken. Ook worden dan 
de winnaars van de tekenwedstrijd bekend ge-
maakt. Vanaf 14 november zijn er namelijk kleur-
platen te krijgen bij Gutter, ontworpen door 
buurtbewoners. Inleveren kan tot 1 december 
bij Lafeber. 

Op 23 november is er in de Kosterij een speelgoed-ruil-markt met 
koffi e/thee en speculaas tussen 14:00-18:00. 

Dan als afsluiting van dit jaar: de Kerst-
markt op 17 december. Op het plein zal 
er een markt zijn van de winkeliers en 
makers uit Noord die hun eigen producten 
kunnen presenteren en verkopen. Muziek, 
gezelligheid, lekker eten en drinken én er 
zal dit jaar in het kader van andere cul-
turen een yurt op het plein staan met 
een divers programma voor jong en oud. 
Het grote kerst-buurt-ontbijt zal zon-
dagochtend zijn om 09.00 uur in de Augustinuskerk op de Nieuwen-
dammerdijk. Wees allen zeer welkom, voor én achter de schermen!

Bewoner Gerrald Nieboer zal de komende maanden deze activiteiten 
organiseren samen met andere buren. Hij is als voormalig manager, 
projectleider KPN t/m 1998 en daarna als sociale ondernemer woon-
achtig in Nieuwendam. “Erg fi jn om in mijn eigen buurt via activiteiten 
een leuk samenzijn voor iedereen te creëren. We ontmoeten elkaar 
vast.”

Frederike, Gerrald en ieder van Buuf & Buur. 

Buuf & Buur kant na de geweldige 

--> voor alle voorzieningen die ze 
voordien zelf konden betalen, of 
via hun verzekering. Als zij extra 
werk vonden of als hun familie hen 
iets toestopte, dan moesten ze dat 
inleveren of kregen een boete. Als 
ze honger hadden, moesten ze be-
delen bij een voedsel-’bank’. Als ze 
de huur voor hun huis niet konden 
betalen, moesten ze een brug zoe-
ken om onder te slapen.

Een ondernemer geeft een ope-
ning vanwege zijn nieuwe kantoor. 
Van een kant ontvangt hij een bos 
bloemen met de tekst “rust in vre-
de” erop. Hij belt de bloemist en 
vertelt dat er iets fout is gegaan. 
De bloemist zegt dat hem spijt, 
maar dat er een nog groter pro-
bleem is. Vandaag wordt er op een 
begrafenis een boeket bezorgd 
met de tekst “Gefeliciteerd met je 
nieuwe locatie”

- - - m o p j e - - -



OPLOSSING PUZZEL NR 210
Het juiste antwoord is: 
Bij haarstudio Fimarandi,op het 
Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 210 is:
Fred Klaasen, ingestuurd via de 
website van dit blad

Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 november 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?PPBK211

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 42,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 30,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 en voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

Bij Meubelstoffeerderij Wals 
uit Amsterdam-Noord kunt u terecht 

voor al uw herstofferingen van antiek, klassiek tot modern.
Gespecialiseerd in Design klassiekers zoals Leolux, Gispen, 
Gelderland, Artifort, Rolfbenz, etc.
Bematten van rieten-, biezen-, papercord- en 
rotanstoelen (handgemaakt)
Caravan en bootkussens 
Leerreparatie
Reparatie, restauratie en tevens opvullen 
van binnenwerk van al uw meubilair
Wij beschikken over een uitgebreide 
collectie meubelstoffen en leder
Eigen haal- en brengservice 

Bel voor meer informatie en vrijblijvende prijsopgave 
met Dhr. Wals bij u thuis ! 020-6320667 of kijk op onze website

WWW.MEUBELSTOFFEERDERIJWALS.NL

•

•

•
•
•

•

•

Misa Tango!

Laat u verrassen door muziek, 
zang en dans! 
Op 19 en 20 november zingt 
het Groot Concertkoor Am-
sterdam o.m. de Misa Tango van 
Martin Palmeri, onder leiding van 
dirigent Benjamin Bakker en be-
geleid door ensemble Septeto 
Capital olv bandoneonist Martin 
de Ruiter.
Op het programma staat ook 
Oblivion en Adios Nonino van 
Astor Piazzolla.
Muziek, zang en dans wisselen 
elkaar af en zorgen voor een ver-
rassende en levendige avond.
 
Meer informatie en kaartverkoop  
via www.hetgca.nl 
 
Tot ziens op zaterdag 19 novem-
ber om 20.00 uur in de Hofkerk 
of zondag 20 november om 
15.00 uur in het Nicolaas Lyceum 
te Amsterdam !            (Ingezonden)

De Purmerpleinbuurtkrant 
zoekt adverteerders!

Al bijna 20 jaar verschijnt elke maand de Purmerpleinbuurtkrant. Ooit 
in het leven geroepen door de winkeliers van het Purmerplein om het 
leukste winkelplein van Amsterdam Noord meer bekendheid te geven. 
Alles wordt duurder, de tijden zijn moeilijk en ook de Purmerplein-
buurtkrant ziet de (druk)kosten stijgen. Dit blad wordt geheel betaald 
uit advertentie-inkomsten. Als er te weinig adverteerders zijn, zal de 
Purmerpleinbuurtkrant ophouden te bestaan. Jammer voor de winke-
liers, de vele lezers die maandelijks uitkijken naar een nieuwe uitgave en  
veel non-profi t instellingen die hun kopij gratis kunnen plaatsen. Dus: 
adverteer, want adverteren werkt !

Purmerplein 11
1023BC Amsterdam
06-2472503
www.aribloem.nl

Ja, ik wil! 
DDe mooiste ring 
voor jouw 
romantische 
aanzoek vind je 
bij Juwelier 
Akkermans


