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VALENTIJNSDAG
14 februari

Valentijnsdag wordt in heel veel landen gevierd, maar niet in alle landen
en ook niet overal op dezelfde manier. In veel niet-westerse landen
(zoals in Afrika) kent men dit feest niet. Ook wordt het in sommige
landen op een andere datum gevierd.
In Brazilië vieren de mensen Valentijnsdag op 12 juni. Dat komt omdat 14 februari precies tijdens het Braziliaanse carnaval valt. Dan hebben de mensen wel iets anders aan hun hoofd dan cadeautjes weggeven. 12 juni is de sterfdag van de heilige Antonius van Padua, de
beschermheilige van alle verliefde stelletjes.
In Duitsland wordt Valentijnsdag niet gevierd. 14 februari is daar een
ongeluksdag. Het is namelijk de geboortedag van Judas, de verrader
van Jezus.
In Zuid-Korea geven vrouwen op 14 februari chocolade aan de mannen. Op 14 maart geven de mannen dan weer snoepgoed aan de vrouwen. Degenen die niets hebben gekregen gaan treuren in een restaurant en eten zwarte noedels.
GEEF UW
In Schotland vieren ze Valentijnsdag een beetje zoals de oude
Romeinen dit ook deden. Die vierden Lupercalia, een heidens feest.
VALENTIJN
De namen van alle niet getrouwde jonge vrouwen (meisjes) werden
EEN FIMARANDI
in een grote kom gegooid en dan mochten alle jonge mannen die nog
KADOBON
niet getrouwd waren er een naam uitpakken. Daarna was je een paar.
KADO!
In Schotland doen ze dit ook, alleen ben je natuurlijk niet direct getrouwd, maar heb je tijdens het feest wel gewoon een leuke date.
Purmerplein 24 Petra & Simone Rozen zijn in Taiwan heel belangrijk. 1 roos zegt: “Jij bent voor mij de
020-6371227
+ team enige echte liefde.” Als een vrouw 99 rozen krijgt, betekent dat eeuOpeningstijden:
wige liefde van de man voor haar. En als een man 100 rozen aan een
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
meisje geeft, wil hij met haar trouwen.
za van 8.00 - 13.00 u

Juwelier

Akkermans

Zonder klok kom je nergens… op tijd!
Naast praktisch kan een klok ook een
echte eyecatcher zijn. Kom voor de
mooiste modellen bij ons langs in de
winkel.
Prijzen vanaf

€62,-

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

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

juiken

door Rijk van den Hoek.

De verbouwing van de apotheek
in volle gang.

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

ook in februari

10 blikjes
GOURMET
voor maar

€ 5,-

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

NIEUW
plein 12 !
op Purmer

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

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl

Oproep:
herkent u iemand op deze foto uit 1945?
Beeldonderzoeker Laura van Roemburg zoekt naar de mensen
op deze foto, gemaakt op de Dam in Amsterdam vlak na de bevrijding in mei 1945.
Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Amsterdam werd bevrijd van
de Duitse bezetter. Daarom is er een zoektocht gestart naar nieuw
beeldmateriaal van de bevrijding door de ogen van Noord-Amsterdammers. Nu steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog
onder ons zijn, worden de beelden die het verleden zichtbaar maken
steeds belangrijker. Hoe de bevrijding door Noorderlingen werd gevierd is nog niet eerder op deze manier onderzocht en in beeld gebracht.
Een van de foto’s die Van Roemburg onderzoekt is een groepsfoto
waarop haar eigen opa zichtbaar is. “Toen bekend werd dat Nederland was bevrijd, liep mijn opa Jaap Akkermans samen met deze groep
Nieuwendammers vanuit Noord naar de overkant van het IJ. Ik wil
graag weten wie deze mensen zijn, hoe ze die dag hebben beleefd, wat
ze aantroffen op de Dam en hoe het ze daarna is vergaan’’, zegt Van
Roemburg.
Daarnaast roept ze alle Noorderlingen op om de zolder te doorzoeken
en fotoalbums open te slaan, op zoek naar onbekend beeldmateriaal.
Wat Van Roemburg met alle foto’s en verhalen gaat doen is afhankelijk
van hoeveel en wat er binnen komt. In ieder geval worden alle gedigitaliseerde foto’s opgeslagen en toegankelijk gemaakt door het Historisch
Centrum Amsterdam Noord.
Foto’s, verhalen en tips kunt u mailen naar mijnbevrijdingsfoto@gmail.
com of sturen naar: Juwelier Akkermans, t.a.v. Laura van Roemburg,
Purmerweg 92, 1023 BB Amsterdam. Komt u liever langs om het verhaal zelf te vertellen? Dat kan tijdens het speciale ‘spreekuur’ bij Juwelier Akkermans op dinsdag 11 februari a.s. tussen 10:00 en 12:00 uur
Kijk voor meer informatie op www.lauravanroemburg.nl

Lazuur

spreuk van de maand

Liefde
is als één ziel
die in twee lichamen
huist.
Aristoteles

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

Zullen we samen juiken? Hoe
bedoel je? Ik bedoel gewoon juiken, je weet wel. Nee weet niet,
hoe gaat dat? Nou, jij een juik en
ik een juik en dan maar juiken. Ja
maar waar haal ik die juik vandaan
dan? Meestal gewoon hebben toch,
niet bij nadenken en hup, juiken. Jij
weet hoe het moet doe het eens
voor. Wat ben jij er voor een, kom
op we beginnen gewoon. Waarom
trek je nou je overhemd uit? Man,
jij begrijpt ook niks he! Ik heb het
warm, altijd als ik over juiken praat
dan krijg ik het warm. Jeeee, dan
zul je het wel erg warm hebben als
je eenmaal juikt. Ja, zeker, dan gaat
mijn broek ook uit hoor. Nou, ik
weet niet of ik wil juiken met jou
hoor. Nou, ik ook bij voorkeur niet
met jou. Ik hou meer van gemengd
juiken. Wat nou gemengd, VVDers
met SPers? Nee, mannen en vrouwen, oen. Het leukste vind ik juiken met een vrouw. Heb je dat vaak
gedaan? Ja, laatst jook ik met een
heel bekwame juikster. Zo, kon ze
het erg goed? Ja we hebben ons
danig in het zweet gejoken, en ze
was nog mooi ook. Maakt dat wat
uit, mooi of niet mooi? Ja lekker
juiken is niet naar en het oog wil
ook wel wat. Oh, dus juiken is lekker, ook nog!
(Wordt vervolgd: juiken in de
kuip, onder het eten, voorin de
auto, achterin de tram, tijdens het
stamppot koken, op de volkstuin,
bij het breien, op de elektrische
stoel, bij de dokter, achter glas en
dergelijke.)

HIER
uw bedrijfsnaam en
adresgegevens voor
maar € 25,(ex BTW en bijdrage verspreiding)

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

N���w� v��

Na de drukke decembermaand is
het in januari en februari ietwat
rustiger.Maar onze vrijwilligersgroep zit niet stil! Er wordt een
warme maaltijd gekookt op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 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! Wel graag tevoren
aanmelden, zodat er op u wordt
gerekend!
Wat staat er in februari op de
agenda?
Er wordt geklaverjast op 3, 10, 17
en 24 februari, aanvang 12.45
uur. Ook op zondag 9 februari
worden de kaarten geschud, aanvang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.
Sjoelen altijd leuk gevonden? Dat
doen we op woensdag 19 februari, aanvang 13.00 uur, kosten
€ 2,00 inclusief kopje kofﬁe/thee.
Op zondag 23 februari start
om 13.00 uur de bingo, kom ook
en ga met een prijsje naar huis!

"Koningsdag 2020 op het Purmerplein!
Ook dit jaar wordt Koningsdag gevierd in Tuindorp Nieuwendam op 27
april van 9.00 uur tot een uurtje of 14.00 uur. Ben jij goed in schminken
of droom je al jaren van het opvoeren van een theateract? Bespeel je
een instrument en wil je je kunsten laten horen aan je buurtgenoten?
Bak jij de lekkerste koekjes van Nieuwendam? Kom dan naar het plein
en vier het met ons mee! Voor vragen of aanmelden mail dan naar
frederikemuller@me.com."

Garantie voor Topkwaliteit

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

p!

erwtensoe

nsoep !

e
bruinebon

huisgemaakte stamppotten.
woensdag

Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

500 gr.

3,75

gehaktdag

750 gr.

5,00

SLAGERIJ OOSTWAL
15-jarige Amsterdammer start
lasergameverhuur-bedrijf

We zien u graag op de Avenhornstraat 18hs (wel graag tevoren
aanmelden op 020-6372714).Voor Sinds 1 januari 2020 is Thijmen Lindner op 15-jarige leeftijd gestart met
alle activiteiten geldt: tevoren aan- zijn eerste eigen bedrijf, genaamd Lasergame Verhuur Amsterdam. Dit
doet hij in samenwerking met Rens Zuiderwijk, die op zijn negende het
melden want VOL = VOL.
bedrijf Lasergame Verhuur Westland opzette en inmiddels ook ﬁlialen
OPROEP Het Baken is op zoek in Delft en Utrecht heeft geopend.
naar vrijwilligers die graag iets wil- Toen Thijmen op vakantie in Indonesië Rens tegenkwam, hoorde hij
len doen voor de ouderen. Tevens voor het eerst van het bedrijf van de 13-jarige Rens Zuiderwijk. Rens
zijn mensen welkom die hun verhuurt lasergamepistolen zodat kinderen ook thuis kunnen lasergahand niet omdraaien om voor 24 men. Toen Thijmen aan Rens voorstelde om een vierde vestiging te
mensen te koken. Bel gerust voor openen in Amsterdam, vonden ze dat beide een goed idee.
nadere informatie: 023-5571816.
Om tot dit punt te komen, gingen ze samen en met hun ouders in
gesprek. Toen alles was uitgezocht en afgesproken, heeft Thijmen laserguns en legerkleding in huis gekregen om kinderen en jongeren in
Amsterdam te kunnen laten lasergamen. De spullen, die verpakt zijn
in echte munitiekisten, kunnen worden gehuurd voor kinderfeestjes,
In 1 dag
bedrijfs- en klassenfeesten of school- en sportkampen.
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

Thijmen hoopt in Amsterdam net zo’n succesvol bedrijf op te bouwen
als dat van Rens in Westland, Delft en Utrecht. Al gaat school en huiswerk natuurlijk voor. Deze maand heeft Thijmen zich ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Nu is hij ofﬁcieel een ondernemer zijn
met zijn eigen bedrijfje. Sinds begin januari zijn er al twee lasergamefeestjes bij hem geboekt. Mocht je interesse hebben, kijk dan op www.
Lasergameverhuur-amsterdam.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijmen Lindner
op thijmen@lasergameverhuur-amsterdam.nl of telefoon 06-11455853

winkeliersvereniging

PURMERPLEIN
Verlichting
De gezellige verlichting in de
bomen op het Purmerplein is tijdens de donkere wintermaanden
voor velen een aangenaam gezicht.
Echter: de verlichting is oud en
dringend aan vervanging toe. De
kosten voor de verlichting worden
betaald door de winkeliersvereniging van het Purmerplein. Dat
kan net, maar een nieuwe verlichting aanschaffen is ver boven de
begroting. Daar is eenvoudigweg
geen geld voor. Toch zou ook de
winkeliersvereniging graag de verlichting behouden. Op subsidie
hoeft niet te worden gerekend.
Wat te doen? Misschien is het
een idee om een crowdfunding te
starten of een andere manier om
aan geld te komen misschien.
De winkeliersvereniging roept
iedereen op om mee te denken
om een oplossing te vinden.
Heeft u een goed idee? Neem dan
contact op met de voorzitter van
de vereniging mevrouw Lily Oostwal en stuur haar een mailtje:
lilyoostwal@live.nl
Wist u dat tussen 1 en 25
januari de PPBK website

256

keer is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

---m0pje--Komt een jongen bij de pastoor.
"Pastoor, ik heb een zonde begaan."
"Vertel mijn kind."
"Nou ik heb een meisje mee naar
huis genomen"
"Maar dat is toch geen zonde?",
zegt de pastoor.
"Maar daarna zijn we naar boven
gegaan."
"Maar dat is ook nog geen zonde."
"En toen kleedden we ons uit en
zijn we op bed gaan liggen."
"Nou dat is nog steeds geen
zonde", zegt de pastoor.
Dus het jongetje gaat nog even
verder:
"En toen kwam mijn vader binnen"
"Ach, dat is zonde", zegt de pastoor.

---cartoon---

Wij vernieuwen
onze apotheek !

APOTHEEK
VERDIEPING
CA80M2

TOILET
OMDRAAIEN

29

1.02

FUNCTIE
APOTHEEK

1.01

1.03

1.04

18A

MFP

10

10

Van januari tot en met april
werken wij aan een nieuwe,
moderne apotheek.
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deze maand

Tijdens de werkzaamheden blijven wij
open en zijn wij gewoon beschikbaar.

3 salades naar keuze
in een schaaltje
d 4,50

Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Purmerplein 14 - tel 6360373

ELEKTRISCHE
DEURDRANGER

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

OPLOSSING PUZZEL NR 177wiel/schuld - dille/schuw

De Purmerpleinbuurtkrant zoekt
voor de maandelijkse huis-aan-huis verspreiding

BEZORGERS

De winnaar van puzzel 177 is:
Lenie Gorter
Oudorperstraat 45
VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

PURMERPLEIN
buurt krant

Hoge beloning !

Winkelcentrum Purmerplein

PURMERPLEIN
buurt krant
Winkelcentrum Purmerplein

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

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:

telefoonnummer:

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

de eerste
lentekriebels
schoenen
zijn binnen !
Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

?

(winterkost)

Welke worst is zonder
‘R’ ook worst?

Naam:
Adres:

aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden
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Fa. Lafeber
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Wordt het weer eens
tijd voor onderhoud
aan al uw apparatuur?
Kom eens langs !
Wij hebben de juiste
middelen en vakmanschap in huis !

APOTHEEK

ZOLDER
LET O
Op maandagavond 20 januari
65M22020
vond de Blue Monday Run in het
Noorderpark plaats. Bijna 100
hardlopers en wandelaars hebben
5 kilometer gelopen voor MIND:
het fonds voor psychische gezondheid. In totaal is er bijna 3.000
euro opgehaald
FUNCTIE
APOTHEEK
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slot

27

Blue Monday Run

PPBK178

