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Zomervakantie

niet helpen met oogsten, maar rust
’s Zomers zijn kinderen en scholieren zes weken vrij. In de Verenigde
Staten zelfs twaalf weken en in Italië en Moldavië drie volle maanden.
Hoe komt het dat die verschillen er zijn en waarom is de zomervakantie langer dan andere schoolvakanties?

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

Niet de oogsttijd, maar rust is de belangrijkste reden dat de zomervakantie langer is dan andere schoolvakanties. De reden dat kinderen
in het verleden in juli en augustus ingezet werden bij de oogst is dus
niet waar. Ook in het voorjaar tijdens de zaaitijd stonden kinderen hun
ouders bij op het platteland. De zomermaanden juni, juli en augustus
stonden niet te boek als heel druk, terwijl dat wel de periode is van
de zomervakantie. De oogsttijd kan om die reden dus niet aan de oorsprong hebben gestaan van de grote vakantie.
Onderwijskundige opiniemakers in de 19e eeuw vonden een lange vakantie in de zomer een goed idee, omdat schoolkinderen dan goed
konden uitrusten. Het voordeel voor leerkrachten en docenten was
behalve rust ook een lange voorbereidingstijd voor het nieuwe schoolseizoen en zelfstudie.
De industriële revolutie onderstreepte bovenstaand argument te
meer, omdat socialisten en vakbonden pleitten voor kortere werkdagen. Acht uur werken, acht uur recreatie en acht uur rust! Dit zorgde
ervoor dat de achturige werkdag werd doorgevoerd. In de jaren ’50 en
’60 kwam de vrije zaterdag daar nog bij.
Wanneer en hoe de Nederlandse zomervakantie officieel is ingevoerd
is niet helemaal duidelijk. Uit publicaties in het verleden is wel na te
gaan dat de oorsprong van deze schoolvakantie begin 1800 was. Officiële vermeldingen van de zomervakantie vanuit onderwijsinstellingen
zijn terug te herleiden tot 1830. In het Dagblad van ‘s-Gravenhage (16
augustus 1830) bijvoorbeeld plaatste een muziekschool een oproep
omtrent ‘het examineren der kinderen, welke na de zomervacantie aan
den school wenschen opgenomen te worden’.
(bron: Historiek.net)

MAAK TIJDIG
EEN AFSPRAAK !
OP 22 JULI BEGINT
BIJ FIMARANDI
DE VAKANTIEPERIODE
Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Aannemersbedrijf Van Elmpt
Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen
Monumenten herstel
Bouwkundige werkzaamheden
Machinaal Timmerwerk
Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam

www.vanelmpt.com
tel. 020 - 632 42 39
email info@vanelmpt.com

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728
Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

---mopje--Een man staat dakpannen op zijn
dak te leggen, maar valt door een
misstap naar beneden.
Omstanders bellen meteen de
politie en een ambulance. Als de
agent gearriveerd is, vraagt hij de
man: "Wat is er gebeurd?" De man
mompelt: "Dat weet ik ook niet, ik
lig hier nog maar net."

Avenhornstraat 41
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam
Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183
Vanaf nu ook fysioﬁtness.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht.
Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,
dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.
Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

Een nieuwe manier van snoeien.

Wilt u ook voordelig
adverteren
in de Purmerpleinbuurtkrant
?
Elke maand een groot
lezersbereik.
Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden.
Mail naar info@netgezet.nl

NET GEZET
tekstverzorging
Verras u zelf eens
en vraag vrijblijvend
een oﬀerte aan voor uw
drukwerk.
Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl
info@netgezet.nl

In 1 dag
klaar

1 uur bandenservice
Dealer:
Dutch Perfect
AZOR
BSP
en vele andere
(top)merken
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

Gediplomeerd yogadocent
opleiding Saswitha
Yoga voor volwassen
Yoga voor senioren

Museumtram krijgt veel steun

Hatha Yoga

De Museumtram heeft de afgelopen maanden veel steun ontvangen
van particulieren, politici en diverse media. De organisatie heeft nu
extra mogelijkheden gecreëerd om nog meer support te vergaren, die
makkelijk via www.reddetram.nl te vinden zijn.

Ontdek je bewegingsmogelijkheden op een rustgevende manier.
Traditionele oefeningen in combinatie met meditatie en ontspanningsbegeleiding leren je genieten
van je lichaam.
Woensdag 9.00 - 10.15 uur en
10.45 - 12.00 uur voor senioren.
Voor meer info en/of aanmelden:
nanne@yogapadma.nl of bel met
0623777935 of 020-6342584

Het nieuwe rijseizoen loopt al enige tijd en de Museumtram rijdt. En
zal dat ook blijven doen. De plannen voor woningbouw op het terrein
Karperweg zonder passend alternatief voor het cultureel erfgoed van
de historische trams die daar nu huizen, hebben geleid tot veel reacties
en initiatieven.
Toch timmert de organisatie achter de Museumtramlijn hard aan de
weg om nog meer steun te vergaren. Daarom is een vernieuwd donateursprogramma opgezet, waarbij mensen die de historische trams in
Amsterdam een warm hart toedragen hun bijdrage kunnen geven als
donateur of vriend van de Museumtramlijn. En er is de petitie "Behoud
de Electrische Museumtramlijn in Amsterdam", gestart door een van
de buurtbewoners en inmiddels goed voor zo'n 15.000 handtekeningen: daarmee staat deze op plaats 53 van 2538 actieve petities. Via de
website www.reddetram.nl vinden zij die financieel willen steunen of
de petitie tekenen snel de juiste weg. Stickers op de historische trams
promoten de site.
Zoals gezegd rijdt de
Museumtram gewoon
door. Elke zondag zijn
er ritten door de stad,
startend zowel bij het
Haarlemmermeerstation als bij dierentuin
Artis, waarbij aan de
hand van de route bijzonderheden worden
verteld. Indien mogelijk
rijdt de stichting ook van het Haarlemmermeerstation een kort stukje
richting Amstelveen, tot het viaduct
in de A10, waar het spoor is gestremd vanwege werkzaamheden.

De prijs van dit blokje is € 54,85
inclusief BTW en bijdrage bezorging.
Half blokje: € 42,75 (all in)
Voor leden
van de winkeliersvereniging:
heel blokje: € 47,35
half blokje: € 35,25

Bel: 06 29 28 30 97
mail naar info@netgezet.nl
of kijk op www.netgezet.nl

Een tweeasser type 'stoeltjeswagen'
van 1914, gebouwd door Werkspoor.
Deze deed dienst tot 1950. Erachter
een bijwagen uit 1911, ook afkomstig
van Werkspoor (copyright EMA).

Over de Museumtramlijn
De organisatie van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam bestaat
uit vrijwilligers. Zij zorgen voor de exploitatie van het rijdende museum,
onderhouden de lijn naar Amstelveen, restaureren en onderhouden
de antieke voertuigen en al dies meer. Naast het meemaken van de
reguliere ritten is het ook mogelijk trams te huren voor bedrijfs- of
privé-evenementen. Zelfs trouwen in de tram is mogelijk. De Museumtramlijn kan altijd financiële ondersteuning gebruiken van vrienden
en donateurs. Uitgebreide informatie is op www.museumtramlijn.org
te vinden en met eventuele vragen kan men op info@museumtramlijn.
org terecht.
Ingestuurd door Museum Tramlijn PR
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Bekroonde
saucijzenbroodjes
van Bakkerij
Kees Gutter

Ben je ook zo’n fan van hartig?
Dan zijn de saucijzenbroodjes van
Bakkerij Kees Gutter niet te versmaden. Dat vinden niet alleen de
banketbakkers van Kees, maar ook
de keurmeesters van het Nationaal Bakkerij Centrum, die de overPurmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam www.juwelierakkermans.nl | 020-6369931
heerlijke saucijzenbroodjes onLiefde is grenzeloos
langs bekroond hebben met goud!
Het saucijzenbroodje van Bakkerij

Mirjam, geboren in 1951 in AmKees Gutter wordt al jaren volsterdam aan de Korte Leidse
gens een beproefd recept gemaakt.
dwarsstraat. Ze is het oudste

Het geheim van het broodje is een

kind van een oer-Hollands ge
combinatie van factoren.

zin dat bestaat uit een vader,
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gebruik gemaakt

jongere zussen. Haar ouders
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waren op zich lieve mensen,
nende
gehakt


maar onderling was er vaak
van Keurslagerij

Foto:
Michiel van Abbe
ruzie. Maar wat wil je als je vijf
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mensen van 100 gulden per week moeten rondkomen.
Misschien dat

van Monnicken
daarom de liefde voor haar heel lang een vaag begrip is. Nu zoveel
dammer Rob

jaren later na vier huwelijken ontdekt ze dat liefde soms letterlijk en

van Kerkwijk.

figuurlijk van heel ver kan komen.

Het gehakt wordt ambachtelijk ge

maakt
en zo vers mogelijk naar de


Wat de liefde betreft kom je van ver?!

bakkerij
in Monnickendam ge

Tja, de keuzes die ik maakte waren niet altijd vanuit de liefde. Mijn


bracht.
Daar
wordt het vervolgens

eerste man was de zoon van de kruidenier. Om een woning te krijgen, 

door
de banketbakkers op smaak

zijn we getrouwd. Uit die relatie komen mijn twee
kinderen. Zijn ou- 
gebracht met een pittige kruiden
ders vonden het niets vanwege het gezin waar ik vandaan
kwam. Ik ben 

melange
naar geheim recept van


gevlucht. Ik hield niet van hem. Als ik het niet gedaan
had, had ik onder


opa
Gutter. Tot slot wordt het geeen juk geleefd.

hakt
omhuld door een mooie laag


roomboter
bladerdeeg. De meisjes

En je zou denken dat je dan je lesje hebt geleerd.

van
Kees bakken ze dagelijks vers
Mijn tweede man ontmoette ik waar ik inwoonde. Ik dacht dat ik ver- 
af
in de winkels, want knapperig en

liefd was. Ik was toen 32 jaar en ik wilde een eigen huis hebben. Hij 
warm zijn ze het allerlekkerst!
bleek toen elders een kind te hebben. Ik ben in totaal 6 weken met hem 
Om
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getrouwd geweest. Dat moest van de rechter. Zo ging dat toendertijd.

merking
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Mijn derde man bracht me ook geen geluk. Hij bedonderde me. Ik ben

komen
voor

te goed van vertrouwen, terwijl daar juist de liefde om draait.
een
gouden


bekroning

En toen.. daar was hij dan?! Jij oer-Hollandse vrouw en een Turkse

moet
het

man.
product

Soms moet het van ver komen. Mijn huidige man is de echte liefde. 
aan
strenge
kwaliteitseisen
Echt de beste. Zoals het nu is, is het goed. Je kan smelten als een man 
voldoen
en zich onderscheiden

je echt vasthoudt. Toen ik hem tegenkwam viel ik voor zijn mooie haar, 
van andere producten. Er wordt
spierwit. We konden elkaar in het begin vanwege de taal niet verstaan. 

beoordeeld
op bijvoorbeeld vorm,
Maar liefde overstijgt blijkbaar alles. Ik moest enorm aanpassen. We 

structuur,
kleur, geur en smaak/
hadden veel familie over de vloer. Dat was ik niet gewend. Maar hij is
aroma.
er altijd voor me.
Naast het saucijzenbroodje werd
eerder deze maand ook de aardDat zijn dus echte liefdeslessen?
beienslof van Bakkerij Kees Gutter
Liefde is geven en nemen. Het is belangrijk dat je erin blijft geloven. Ik
bekroond met goud.
realiseer me dat je beter je laatste tien jaar leuk hebben dan de eerste
Kees Gutter (www.keesgutter.
tien jaar geweldig en later niets meer. Blijf geloven in de liefde. Het
nl) is al 58 jaar dè Waterlandse
komt hoe dan ook altijd op je pad.
bakker met 7 vestigingen in MonIngestuurd door de afdeling Communicatie van De Modestraat, Buikslotermeerplein 15-17 & nickendam, Purmerend, Volen21, 1025 ES Amsterdam - www.broedstraten.nl/modestraatItat. Il modis eniminv eraeprorum
dam en Amsterdam en meerdere
verkoop-punten in groot Waterland. Daarnaast kan er besteld
Lees de Purmerpleinbuurtkrant ook on line.
worden in de webwinkel op www.
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
broodonline.nl.
vanaf

€19,95

De afgelopen maand was het “lekker” druk in Het Baken met het
klaverjassen, de bingo, Vaderdag en
natuurlijk de maaltijden! Ons doel,
de eenzame ouderen een paar gezellige uurtjes te bezorgen, wordt
steeds bereikt maar (helaas) blijkt
dit ook heel nodig. Diverse Bakengasten ervaren Het Baken als hun
(tweede) thuis, hoe mooi is dat!
Dit mede dankzij alle vrijwilligers
die zich iedere dag weer inzetten
voor de ouderen. Hoe ziet de juliagenda eruit?!
Zondag 1 juli kunnen de ouderen (van 11.00 tot 12.30 uur,
kosten € 1,00 inclusief koffie + …)
een spelletje doen met enkele jongeren.
Er wordt geklaverjast op 2, 9, 16,
23 en 30 juli, aanvang 12.45 uur.
Ook op zondag 8 juli worden de
klaverjaskaarten geschud, aanvang
12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Op woensdag 18 juli wordt er
gesjoeld, aanvang 13.00 uur inclusief een kopje koffie/thee voor €
2,00.
Op zondag 29 juli draait de bingoballetjesmolen weer, aanvang
13.00 uur, kom ook en win een
mooie prijs, kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (7, 14, 21 en 28
juni) wordt een lekker kopje koffie
geschonken (€ 1,00 van 10.00 tot
12.00 uur), aansluitend wordt een
lunch (€ 2,00) geserveerd.
Op 22 juli verandert het OVnetwerk in en rond de stad
omdat op die dag de Noord/
Zuidlijn gaat rijden. Hiermee
zullen de vaste routes in het OV
voor veel mensen veranderen.
GVB serviceteammedewerkers
leggen op vrijdag 6 juli graag
uit wat er eventueel voor u verandert. Bezoek tussen 14.00 en
16.00 uur de GVB stand in Het
Baken.
NIEUW: elke derde donderdag is
de koffie/thee gratis inclusief een
koek, dit betekent dat u op 21 juni
zonder portemonnee mag binnenstappen!
Voor alle activiteiten geldt: tevoren
aanmelden want VOL = VOL.






Wij zijn op vakantie
van 20 juli
t/m 13 augustus.
Wij wensen iedereen
een ﬁjne zomer toe!

VERMEULEN

Ook uw vakantie inkopen doet u natuurlijk op het Purmerplein.
Gezellige winkels, gratis parkeren, heel veel keus !
Fijne vakantie allemaal !

Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

juli aanbieding:

Krabpaal

90 centimeter

nu voor 18,95
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

BBQ TIPS
Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !
Fa. Lafeber

Purmerplein 13
v/h FRANSE
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

Purmerplein 26 Wij hebben alles in huis
voor een geslaagde
Amsterdam
barbecuemaaltijd
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

OPLOSSING PUZZEL
NUMMER 158
Fabel: Het ontwerp werd gemaakt
door twee van Eiffels medewerkers,
Maurice Koechlin en Emile Nouguier.
De winnaar van puzzel 158 is:
Tineke Hofstra
Hildsven 60
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

PUZZEL

Naam:
telefoonnummer:

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

Gebruik een mufﬁnvorm
Heb je ook zo’n hekel aan al die
truttige cupcakes? Claim dan de
muffinvorm eens voor écht zinvolle zaken. Vul de vakjes met
sauzen en andere geoorloofde
smaakmakers, zoals uien, augurk
en tomaat. Het oogt een stuk leuker dan allemaal ﬂessen kant-enklaar saus op tafel.

?

(wk-zonderons)

Een voetbal heeft 3 kanten,
zegt men. Een binnen- en een
buitenkant. Dat is logisch.
Welke of wat is de derde kant?

OPLOSSING:
Het antwoord is:

Adres:

uien

Voor al uw barbecuevlees en
benodigdheden kunt u terecht bij
Slagerij Oostwal op het Purmerplein. Daar hebben ze alles in huis
voor een geslaagde barbecuemaal(bron: braadmaarraak)
tijd.

---cartoon---

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,-

Uien voor een schone grill
Je grill schoonmaken kan natuurlijk
met allerlei sopjes, spuitbussen en
ﬂink schrobben met borstels. Het
kan ook makkelijker en chiquer.
Snijd een ui door de helft, pak een
helft beet met een goede BBQtang of vork, smeer het platte deel
van de ui in met olie en wrijf vervolgens stevig over het rooster.
Voilá, een schone grill!
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