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GELUKKIG NIEUWJAAR
Op 1 januari wenst men iedereen het beste of ook wel 'een gelukkig
nieuwjaar'. Vroeger werd vooral geld gegeven. In de 19e eeuw liep dat
uit de hand, toen men wildvreemde voorbijgangers geld probeerde af
te bedelen met berijmde nieuwjaarswensen en -prenten. Schoorsteenvegers, vuilnisophalers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers
verkochten hun beste wensen; tegenwoordig zijn het de tijdschrift- en
krantenbezorgers die de mensen in hun bezorggebied 'de beste wensen' overbrengen. Daarnaast is dit gebruik nog terug te zien in het
sturen van kerst- en nieuwjaarskaarten, het geven en bezoeken van
nieuwjaarsrecepties, en de gewoonte iedereen die men ontmoet het
beste te wensen voor het nieuwe jaar. Ook ontvangen kinderen die
'het nieuwe jaar komen winnen' bij buren en familieleden, in sommige
delen van Nederland (onder andere in de Achterhoek) zakjes met
snoepgoed, fruit en noten.

WIJ WENSEN
U
EEN KLEURRIJK
EN HAARFIJN
2020 TOE !

NIEUW
plein 12 !
op Purmer

• Professionele
massagebehandelingen
• Gediplomeerde masseurs
• Bindweefselmassage
In de laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich massaal in het open
en dus koude water te storten, meestal in, soms zonder zwemkleding, • Zwangerschapsmassage
maar ook in allerlei fantasie-uitmonsteringen; dit gebruik staat sinds • Kindermassage
1960 bekend als de nieuwjaarsduik. Ook vindt op 1 januari het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker plaats, een • Massage bij spanning /
jaarlijks concert op nieuwjaarsdag in de Wiener Musikverein, het constress / druk leven
certgebouw van Wenen. Dit concert wordt internationaal rechtstreeks
of ter preventie
uitgezonden op televisie. Ook het Nederlands Blazers Ensemble geeft

Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team op 1 januari een Nieuwjaarsconcert dat alleen in Nederland op televiOpeningstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Juwelier

sie wordt uitgezonden. Dit concert vindt plaats in het Concertgebouw
in Amsterdam.

Akkermans

Verwen jezelf dit
nieuwe jaar!

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

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

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

Het jaar 2020

stilte

Het jaar 2020 is een schrikkeljaar dat begint op een woensdag.
Pasen valt dit jaar op 12 april.
Hemelvaartsdag op 21 mei.
29 februari is een schrikkeldag.
Volgens een in 2003 getekend
verdrag, de Bali Concord, moeten de landen van de ASEAN een
economische gemeenschap hebben gevormd.
Op 3 mei wordt er, voor het eerst
sinds 1985, weer een F1-race gehouden op Circuit Zandvoort.
Het Eurovisiesongfestival 2020
wordt in Nederland gehouden, na
de overwinning van Duncan Laurence in 2019, met zijn lied ‘Arcade’: de halve ﬁnales vinden plaats
op 12 en 14 mei, de ﬁnale op 16
mei. Dit grootste muziekevenement ter wereld zal plaatsvinden
in Ahoy Rotterdam.
Van 12 juni tot en met 12 juli zal
het EK voetbal plaatsvinden.
Het zal door twaalf verschillende
landen in Europa worden georganiseerd. Tevens is het de eerste
editie waarbij zoveel landen tegelijk gastheer zijn. Enkele wedstrijden worden gespeeld in de Johan
Cruijff Arena in Amsterdam.
Op 1 juli wordt in Nederland de
donorwet (geen bezwaar zonder
actieve registratie) van kracht.
Van 24 juli tot en met 9 augustus
worden de 29ste Olympische
zomerspelen gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Op 14 december vindt een zonsverduistering plaats boven Chili,
Argentinië en Antarctica.
2020 in ﬁctie
Wist u dat:
de Amerikaanse scienceﬁctionﬁlms Mission to Mars uit 2000,
Thunderbirds uit 2004, Real Steel
uit 2011 en Paciﬁc Rim uit 2013
zich afafspelen in 2020 ?
Magisch jaar: 2020
spreuk van de maand

Waar geen
vertrouwen is
in de toekomst,
is vooruitgang
onmogelijk.
Anonimus

door Rijk van den Hoek.

Maken we dit ook in 2020 nog mee ?

2020 schrikkeljaar

Het is hier zo stil, dat ik het je niet
kan vertellen.
Zo stil is het ook nooit als je erbij
zou zijn.
En als jij hier alleen zou zijn,
zou het ook stil zijn, maar anders,
dus de stilte die ik hier beleef zul jij
nooit kunnen beleven.
Zelfs stilte is heel persoonlijk,
uniek.

Echt stil is het niet. Ik hoor verkeer
Goed nieuws voor de mensen die op 29 februari geboren zijn: het is
buiten en inmiddels staat de radio
dit jaar weer schrikkeljaar en de verjaardag kan dus gewoon gevierd
aan, dus mijn oren horen wel wat.
worden. Dit jaar staat er weer eens een 29 februari op de kalender.
Maar er is geen communicatie,
Maar waar komt de schrikkeldag eigenlijk vandaan?
vandaar.
Zelfs als je samen bent en niets
De schrikkeldag werd in 46 voor Christus ingevoerd. Dit door Julius
tegen elkaar zegt
Caesar. Hij hervormde de Romeinse kalender en bepaalde dat er eens
is de stilte anders.
in de vier jaar een schrikkeldag
moest worden ingelast.
Er is dan toch communicatie,
al is het maar juist omdat je niets
De reden dat er een schrikkeldag
tegen elkaar zegt.
ingevoerd ‘moest’ worden, zit
Als je elkaar niets meer te zeggen
hem in het feit dat de aarde 365
hebt bijvoorbeeld,
dagen en ongeveer 6 uur nodig
of als je alleen maar nietszeggende
heeft om rond de zon te draaien.
woorden tegen elkaar zegt.
Ieder kalenderjaar duurde daarRoutinematige, zakelijke woorden.
door dus 6 uur korter dan het
Om het materiële huiselijke verzogenaamde zonnejaar. Caesar
keer te laten doorgaan.
bepaalde daarom dat er eens in
de vier jaar (4×6=24 uur) een schrikkeldag moest worden ingevoerd.
Zo van: “Is de deur al op slot”?
Op die manier zouden we niet uit de pas gaan lopen.
“Nee, want hij of zij komt nog
thuis” of
De berekening van Caesar was echter niet helemaal volledig. Hierdoor
“de kat moet nog naar buiten”.
was er in de zestiende eeuw een verschil ontstaan van maar liefst tien
“Heb je je spullen voor morgen al
dagen.
klaar gezet?”
“Zelfs je sokken heb ik gestreken”.
Paus Gregorius XIII wilde dat in 1582 herstellen. De Gregoriaanse
“Denk er aan dat Piet morgen jarig
kalender ging toen in en men liep de achterstand in een klap in. Van
is”
4 oktober 1582 ging men meteen over naar 15 oktober 1582. Om te
Dat is ook stilte, maar anders.
voorkomen dat er weer zo’n groot verschil zou ontstaan bepaalde
de paus dat eeuwjaren voortaan geen schrikkeljaar meer zouden zijn,
Hier rust stilte om in na te denken,
behalve de door 400 deelbare eeuwjaren. Hierdoor was bijvoorbeeld
of weg te dromen,
1900 geen schrikkeljaar, maar het jaar 2000 wel.
of om deze regels te schrijven.
Waarom?
Hoewel vrijwel iedereen wel weet wat een Schrikkeldag is, is minder
Waarom niet?
bekend waar de naam vandaan komt. De naam komt van het middeleeuwse woord scricken wat zoveel betekent als ‘lopen met grote
passen’. In Engelstalige landen wordt de dag ook wel leap day (sprong
dag) genoemd.
Google plaatst op bijzondere dagen vaak een speciaal logo op zijn
startpagina, een zogenaamde Google Day. Ter gelegenheid van Schrikkeldag 2016 plaatste het bedrijf een animatie van twee slapende konijntjes die symbool staan voor 28 februari en 1 maart. Met een sprong
nestelt een derde konijntje zich tussen hen in. Dit diertje staat symbool voor 29 februari, schrikkeldag.
Ook voor werkgevers is de schrikkeldag goed nieuws. Zij hoeven
namelijk niks extra te betalen voor het dagje dat hun werknemers nu
extra werken. De schrikkeldag wordt meestal namelijk niet in maandlonen verwerkt.
(bron: Historiek)

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
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Garantie voor Topkwaliteit

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

Wij danken u voor uw vertrouwen in
In Het Baken was het in de decembermaand een drukte van
jewelste.
Zowel Sinterklaas als Kerst zijn
met elkaar gevierd, onze gasten
hadden het naar hun zin en de vrijwilligers hebben extra “gedraaid”!
Traktaties zijn mogelijk gemaakt
door Purmerplein-winkeliers en
ook de Foodmarkt heeft voor
elke persoon een luxe kerststol
geschonken.
Kom gerust een keer binnen voor
een kopje soep, een bakkie kofﬁe
of voor een kletspraatje.
Onze vrijwilligers koken op de
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag een warme maaltijd,
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
voor een soepje, hoofdgerecht,
toetje en een kopje thee/kofﬁe.
Kom gezellig met een vriend of
vriendin, buurman of buurvrouw!
In januari zijn weer aardig wat activiteiten gepland, zoals het klaverjassen op de maandag (aanvang
12.45 uur), het sjoelen op de
woensdag (aanvang 13.00 uur inclusief een kopje kofﬁe/thee).
De laatste zondag van de maand
(26 januari) vallen de bingoballetjes (aanvang 13.00 uur) weer.
Op woensdag 8 januari eten we
met z’n allen een oliebol en wensen we elkaar het beste voor het
nieuwe jaar (aanvang 11.00 uur).

het afgelopen jaar en zullen u ook in het
komende jaar weer graag van dienst zijn !
Iedereen de beste wensen !

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

SLAGERIJ OOSTWAL
Boomer

---m0pje---

Het woord 'boomer' is verkozen tot het Woord van het Jaar 2019,
maakt de Dikke Van Dale op 17 december bekend. Het woord kreeg
41,8 procent van de stemmen. Op de tweede plaats staat 'klimaatspijbelaar' en de derde plek gaat naar 'klimaatdrammer'. Deze woorden
kregen respectievelijk 14,2 procent en 9,6 procent van de stemmen.

Jef en Louis staan te liften.
Er stopt een chique Mercedes met
daarin een blonde schoonheid. Zij
wil echter slechts een passagier
meenemen.
Jef gaat mee en Louis loopt te voet
verder.
Na een half uur stopt dezelfde
Mercedes bij Louis, met achter het
stuur Jef. Jef vertelt zijn verhaal:
"We waren een tijdje aan 't rijden
toen die blonde zei: 'Zie je daar dat
bosje? Daar rijden we naartoe.'
Ze stopte daar, deed haar bloes uit
en gooide die op de grond.
Toen deed ze haar BH uit en gooide die op haar bloes. Ze deed haar
rok uit, gooide die er bij op de
hoop, en toen deed ze haar string
uit en zei: 'Nu mag je nemen wat
je maar wil.’
En ik, ik heb de Mercedes genomen."
"Da's goed gekozen", zei Louis,
"wat had je anders met al die vrouwen kleren moeten doen?"

Boomer wordt door veelal jongeren gebruikt om een iets ouder
persoon aan te wijzen, die volgens hen ouderwets denkt en gedateerde opvattingen heeft. Het woord zelf is afgeleid van het woord
babyboomer, waarbij mensen worden aangeduid die tijdens de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog het levenslicht zagen.
Opvallend is dat de tweede plaats en derde plaats vergeven zijn aan
het onder de aandacht brengen van klimaatverandering. 'Klimaatspijbelaar' heeft een neutrale lading en richt zich op de vele leerlingen
die in 2019 spijbelden om de politiek in hun land te attenderen op
klimaatproblematiek.
Met 'klimaatdrammer' wordt juist iemand aangeduid die in de ogen
van de critici maar blijft doorgaan over 'te strenge' maatregels om het
klimaat te redden.
Eerdere woorden van het jaar: 2018: blokkeerfries, 2017: appongeluk,
2016: treitervlogger, 2015: sjoemelsoftware, 2014: dagobertducktaks,
2013:selﬁe,2012:project-X-feest,2011:tuigdorp,2010:gedoogregering,
2009: ontvrienden, 2008: swaffelen, 2007: bokitoproof(bron: NU.nl
(bron: NU.nl)

We zien u graag op de Avenhornstraat 18hs (wel graag tevoren
aanmelden op 020-6372714).
Voor alle activiteiten geldt: tevoren aanmelden want VOL = VOL.
OPROEP Het Baken is op zoek
naar vrijwilligers die graag iets willen doen voor de ouderen. Tevens
zijn mensen welkom die hun
hand niet omdraaien om voor 24
mensen te koken. Bel gerust voor
nadere informatie: 023-5571816.

Lazuur
Restaurant Lazuur heet u van harte welkom !
Voor een goed diner van woensdag t/m zaterdag
tussen 18.00 en 22.00 uur en op zondagen voor de
Sunday Roast, doorlopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Reserveren kan via de website, per mail of telefonisch.
Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

In 1 dag
klaar

-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

De Kneedkamer

---cartoon---

VERMEULEN

Mijn naam is Mirjam de Groot, eigenaresse van de Kneedkamer op het
Purmerplein. Sinds kort is dit mijn tweede vestiging; ik ben gestart op
het Buikslotermeerplein waar ik nog steeds een praktijk heb.
Ik ben gediplomeerd massagetherapeut en opgeleid voor bindweefsel- (deep tissue massage), Zwangerschapsmassage, Kindermassage en
Sportmassage. Uiteraard komt ook een groot gedeelte van mijn klanten voor massage ter preventie of ter ontspanning tijdens een druk
(werk)leven.

Wij wensen
iedereen een heel
fijn, mooi en
gezond 2020 !
Ook in 2020
zien we u weer
graag in onze
winkel !

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

Massage is zo gezond voor het lichaam (en geest) in deze moderne
tijd waarin we aan veel wensen en eisen van onze omgeving moeten
voldoen.Vaak wordt het lichaam “vergeten” en lopen we maandenlang
of misschien wel jarenlang rond met heel wat spanning in het lijf met
de mogelijke gevolgen van dien.
Mijn achtergrond is heel divers; oorspronkelijk kom ik uit het bedrijfsleven waar ik op een hele andere manier met mensen heb samengewerkt
of mensen heb geholpen met spanningen op de werkvloer.
Op een gegeven moment heb ik een heuse carrièreswitch gemaakt en
mezelf ondergedompeld in de wereld van de massage. Tot op de dag
van vandaag volg ik nog steeds diverse bijscholingen op gebied van
massage, voeding en psychische gezondheid. Meer informatie daarover
op mijn website www.dekneedkamer.nl
Tot slot ben ik ook werkzaam in de Bedrijfsmassage met een aantal
collega’s.
De prijzen zijn voor alle massages hetzelfde; we zullen altijd de massage persoonlijk met u afstemmen en een combinatie maken van de
massagestijlen. De prijzen zijn als volgt: 30 min: € 35, 60 min: € 60, 75
min: € 72,50, 90 min: € 85
Afspraak is online in te boeken, maar
uiteraard ook telefonisch, via sms of
e-mail.

v/h FRANSE

VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

De winkeliers van het Purmerplein en
de redactie van de Purmerpleinbuurtkrant wensen u een in alle opzichten
goed 2020 !

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,-

PUZZEL

OPLOSSING:
Het antwoord is:
Naam:
Adres:

begin 2020 goed !

10 blikjes
GOURMET
voor maar

€ 5,-

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

NET GEZET
tekstverzorging

EEN GOED VOORNEMEN !
Vraag eens prijsopgave
aan voor uw drukwerk
en bespaar veel geld.
06 29 28 30 97
w w w.ne tge z e t.nl
i nfo@ne tge z e t.nl

Voor (h)eerlijk brood

Vraag naar ons
gevarieerde
‘broodje
van de dag’ !

U bent van harte welkom!

OPLOSSING PUZZEL NR 176
Wit, wit, wit.
Een koe drinkt meestal water.
De winnaar van puzzel 176 is:
E. Jansen
Avenhornstraat 26

Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Nieuw op Purmerplein

telefoonnummer:

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

PPBK177

wij wensen u
het allerbeste
voor 2020 !
Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

?

(2)

Draai de letters om
en vorm twee woorden.

