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WERELD KUS DAG
6 juli
Op 6 juli is het Internationale Kusdag of Wereld Kus Dag. De dag is
ontstaan vanuit de gedachte dat dat veel mensen niet stilstaan bij het
simpele feit dat zoenen of kussen ook gewoon plezier kan geven.Voor
veel mensen is kussen maar een formaliteit, wordt het gebruikt als
een begroeting of als een voorspel voor seks. Maar over het algemeen
is kussen ook gewoon heel ﬁjn. Een kus is een uiting van begroeten,
vriendschap, liefde, respect en passie. Je drukt je lippen tegen de lippen
of ander lichaamsdeel van iemand anders.

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Onze eerste echte zoen, die herinneren we ons toch allemaal? Maar
wist je ook dat zoenen goed voor je is, dat het tandbederf tegen gaat
en dat je na een minuut tongdraaien 26 calorieën verbrandt? Lees verder voor de leukste en opmerkelijkste weetjes over zoenen.
Zoenen is goed voor je. Als je het regelmatig doet, kan zoenen ervoor
zorgen dat je een paar jaar langer leeft. Er is onderzoek gedaan waaruit
blijkt dat mannen die elke ochtend hun vrouw kussen wel vijf jaar
langer leven. Dus kom op mannen, zoenen maar!

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com
Jeans
Men & Women
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

Ga je voor een tongzoen, ook wel French kiss genaamd, dan gebruik je
alle 34 spieren in je gezicht. Bij een gewone zoen zijn dit er maar twee.
Met zoenen worden er behoorlijk wat bacteriën verspreid. Per zoenpartij krijg je al snel zo’n tachtig miljoen bacteriën binnen. Op zich is
dit geen slechte zaak. Wat heet, zoenen is goed voor je afweersysteem.
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Er is een theorie die beweert dat zoenen ontstaan is toen moeders
met de mond voorgekauwd eten aan hun kinderen doorgaven om
ze te voeden. Dit is niet het meest romantische plaatje wat we ons
kunnen voorstellen, maar dit zou wel betekenen dat de vrouwen de
ontdekkers zijn van de zoen.
Er is echter ook een theorie die stelt dat zoenen een geëvolueerde
vorm is van het ruiken aan elkaar om er zodoende achter te komen
of iemand biologisch gezien wel geschikt voor je is. De waarheid ligt
in het midden.
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MET GELE STICKER
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Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

We besteden gemiddeld twee weken van ons leven aan zoenen. Dat is
omgerekend 336 uur. Dat is qua calorieën verbranding toch weer mooi
meegenomen.
Het record zoenen? De langste kus ooit was tussen het Thaise koppel Ekkachai en Laksana Tiranarat. Zij zoenden in 2011 om precies te
zijn 46 uur, 24 minuten en 9 seconden achter elkaar. Dat is bijna twee
dagen achter elkaar zoenen. Je moet er maar zin (en tijd) voor hebben.
Op de Wereldkusdag worden allerlei activiteiten georganiseerd om records te verbreken. Zoals bijvoorbeeld de langste kus. Het is natuurlijk
niet de bedoeling om iedereen zo maar te gaan kussen, want dan krijg
(bron:Apeldoornsnieuws)
je weer van die #metoo momentjes ;-)

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

Blijf gezond
Blijf positief
Blijf ontspannen

• Professionele

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

Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl
Buikslotermeerplein 170, Amsterdam
Purmerplein 12, Amsterdam

spreuk van de maand

Zoenen is als zout
water drinken, je
blijft drinken maar
je dorst neemt toe.

In de winkels op het Purmerplein
Niet meer dan 2 klanten per keer

Anoniem

Betaal zoveel mogelijk met PIN

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

juli aanbieding !

3 kilogram
CAROCROC kip
€ 9,95 + GRATIS
800 gram
naar keuze
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

égumes
aardappelen
soepen
groenten
salades
fruit
rauwkosten
fruitmanden maaltijden
SMOOTHIES

Een strandvakantie in Nederland
Net een beetje uit of toch nog middenin de Coronacrisis. Hoe dan ook
voor veel mensen is een vakantie naar het buitenland ne even geen
optie. Gelukig hebben we in ons eigen land ook strand, zee en met een
beetje mazeel, zon.
Hoe klein ons land ook is, we zijn
gezegend met kilometers lange
zandstranden. Vanaf de grens met
België tot in de Kop van NoordHolland en vervolgens ook nog op
de Waddeneilanden. Ideaal voor
een heerlijke vakantie zon, zee, strand in Nederland. De stranden van
Egmond aan Zee, Zandvoort en Bloemendaal, Noordwijk aan Zee,
Scheveningen en Kijkduin, Renesse, Zoutelande, Domburg en Cadzand
horen tot de bekendste stranden van ons land. Daar tussenin liggen
minder bekende plekken, die ook op een zomerse dag nog niet afgeladen vol zijn.

Wanneer je bij Vrouwenpolder
in Zeeland net iets verder loopt
dan de strandopgang, ben je bijna alleen. Ga je ten noorden van
K 2,98 Schoorl in Noord-Holland op pad
voor een dagje zon, strand en zee
Purmerplein 14 - tel 6360373 dan vind je rust en volop ruimte.
Ook op de Waddeneilanden vind
---m0pje--je op de eindeloze stranden nog
Elke ochtend als hij naar zijn werk veel ruimte.
vertrekt kust onze buurman hartSlapen op het strand...
stochtelijk zijn vrouw.
‘Waarom doe jij dat nooit?’, vraagt Strandhuisjes… je ziet ze op steeds meer plekken aan de Nederlandse
kust verschijnen. Niet zo gek, slapen en ontwaken aan zee is bijzonder.
de vrouw sterk gepikeerd.
Slapen op het strand, het klinkt als een droom en het is ook een droom.
Waarop de man antwoordt:
Op verschillende plaatsen in Nederland kun je overnachten op het
‘Waarom zou ik…!?
strand, in een strandhuisje. In slaap vallen met het geluid van de branIk ken dat mens
ding, ontwaken met zicht op zee. Voor even je eigen huis op het strand
amper.’
is een droom!
Blueberry | Fantasy | Paradise |
Palmbeach | GreenVeggie |
Sunshine

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

zijn we al
halverwege
de crisis ?
door Rijk van den Hoek.
Het lijkt wel of de virussen zich
terugtrekken, maar vergis je niet.
Ik hoorde nog maar net van iemand wiens vader pas overleden
is aan dat ‘ding’ en een week later
zijn schoonmoeder. Deze keer
dus geen schoonmoedergrap. Op
straat wordt het steeds drukker
en als het mooi weer is willen veel
mensen naar het strand of het terras. Nou is het strand heel groot,
vooral bij eb, maar mensen zijn
klitters. We willen liefst op een
kluitje. Gezellig. Voor je het weet
zitten we in de tweede golf.
In China, waar het begon, hebben
ze daar nu mee te maken, en ze
pakken het daar niet stom aan.
Daar worden allerlei maatregelen
genomen en iedereen houdt zich
daaraan en niet alleen om een
boete mis te lopen. Dat kun je niet
zeggen van de Verenigde Staten
van Amerika of Brazilië. Of India,
daar hebben alle Paria’s hun congé
gekregen. Ze zijn met hun schamele spulletjes lopend op weg naar
hun oude dorp. Onderweg sterven
er een heleboel, en meestal nog
niet eens van de corona. Gewoon...
van honger of uitputting.

Ik hoop dat we de zaken hier in Europa toch slimmer aanpakken. Niet
als verwende kinderen jammeren
dat we van alles niet kunnen of
mogen. Ik hoor dat bij de ouderen,
de categorie die de grootste kans
loopt op besmetting. Maandenlang
thuis zitten valt niet mee, je familie en vrienden niet ontmoeten of,
zoals de laatste tijd, op anderhalve
meter afstand houden. Het lullige
is, dat veel mensen afstand houden
van ons oudjes, alsof zij ‘de ziekte’
In Zeeland bijvoorbeeld
Niet alleen zo’n strandhuisje is ﬁjn, het is ook zo heerlijk om in Zeeland van ons kunnen krijgen. Nou het is
te zijn. Met het hoogste aantal zonne-uren van ons land heeft deze pro- mooi anders.
vincie echt een streepje voor. Tel daarbij de eindeloos lange en schone
zandstranden, waar je zelfs hoog zomer nog een plekje vindt en je weet
dat je geen betere bestemming kunt kiezen voor een vakantie aan zee.
Wist u dat tussen
1 en 21 juni
de PPBK website

273 keer
is bezocht ?
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
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Geen bericht van Het Baken deze
maand. Wellicht volgende maand
weer.

Purmerplein
buurtkrant
gemist?
Elke maand liggen er verse
Purmerpleinbuurtkranten voor u
klaar bij:
• Ontmoetingscentrum Het Baken
in de Avenhornstraat

Purmerweg / Nieuwendammerstraat
Toen de bomen nog klein waren.

• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de
Schermerstraat
• Buurthuis De Driehoek in
Buiksloot
• verder bij alle winkels op en
rond het Purmerplein.
• en op de website:
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Haverkoeken met 48,9% minder suiker bij Bakkerij Kees Gutter
Bij Bakkerij Kees Gutter wordt zelden stilgezeten. Constant is het Waterlandse bedrijf op zoek naar verbetering en vernieuwing. Dat deze innovaties niet altijd vanuit het bedrijf zelf hoeven te komen, blijkt wel
uit de samenwerking met Nanouk, die voor haar afstudeeropdracht een nieuwe smaak haverkoek heeft
ontwikkeld met 48,9% minder suiker dan de huidige haverkoek.
Haverkoeken staan erom bekend gezond te zijn. ‘Toch zit er in veel haverkoeken nog aardig wat suiker. Met
mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Food, Commerce & Technology aan Hogeschool Inholland, wilde
ik daar verandering in brengen. Ik had mezelf als doel gesteld dat de koek 30% minder suiker moest bevatten dan de huidige haverkoek in het assortiment met rozijnen en cranberries. Ik ontwikkelde een nieuwe
smaak haverkoek, met pure chocolade, hazelnoot en kaneel en dat heeft geresulteerd in een koek die bijna
de helft minder suiker bevat’, aldus Nanouk.
Inmiddels is Nanouk 5 maanden verder. ‘Na een gedegen onderzoek, veel leeswerk, veel testen en proeven
en een sensorisch onderzoek onder consumenten is het resultaat fantastisch. Uit de test door consumenten is gebleken dat geur, knapperigheid, malsheid, hardheid en uiterlijk heel goed zijn. En dat maakt deze
haverkoek een prima alternatief.’
Greetje Gutter is blij met het resultaat: ‘We willen onze klanten graag een gezonde keuze geven. Deze
nieuwe haverkoek in ons assortiment is dat. Hij is niet alleen gezond, maar vooral heel lekker! We zijn blij
dat we, met de frisse blik en het doorzettingsvermogen van Nanouk, tot dit heerlijke resultaat zijn gekomen.
Nanouk moet haar afstudeerscriptie nog verdedigen, maar voor ons is dit al een ontzettend geslaagde
samenwerking geweest!’
Nanouk kijkt terug op een leuke afstudeertijd: ‘Ik heb heel veel vrijheid gekregen om mijn onderzoek te
doen en kon altijd en aan iedereen vragen stellen. De bakkers waren heel positief en dachten graag met me
mee. Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat en stiekem ook een beetje trots dat ‘mijn’ haverkoek vanaf
maandag 22 juni in de winkels van Bakkerij Kees Gutter te verkrijgen is!’

---cartoon---

“Dit jaar gaan we met het
vliegtuig op vakantie en ik

Garantie voor Topkwaliteit

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

neem mijn kanarie mee. Ik
hoop maar dat hij niet ziek
wordt, want dat beestje heeft

Het is weer BBQ weer !

‘Hoe lang kun jij op vakantie?
Tot jouw baas je gaat
missen, maar je moet
terug zijn voor hij ontdekt
dat hij het zonder jou kan

nog nooit gevlogen.”

stellen!’

LAATSTE PARTIJ
AIRCO’S
nu e 299,-

E 6,95
bbq pakket
Purmerplein 26 Wij hebben alles in huis
voor een geslaagde
Amsterdam
barbecuemaaltijd
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL
Mediterrane sferen op het Purmerplein
INVENTUM
ac905

P!
OP is echt O

Fa. Lafeber

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

OPLOSSING PUZZEL NR 182
Het juiste antwoord is:
bij De Allrounder ﬁetsreparaties
De winnaar van puzzel 181 is:
Truus Sieckmeijer
Oudorperstraat 51
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber op het Purmerplein 13

Op initiatief van restaurant Lazuur op het Purmerplein stond er op
zaterdag 20 juni een tot foodcar omgebouwde oude brandweerwagen
midden op het plein.
Dat was al bijzonder
leuk, maar het wordt
nog mooier. Vanaf
deze week komt
er een soort foodcontainer te staan
waar thee, kofﬁe
en drankjes, maar
ook lichte snacks
geconsumeerd kunnen worden. Restaurant Lazuur heeft van de gemeente toestemming
gekregen om midden op het Purmerplein een terras neer te zetten.
Dat wordt gezellig! In samenwerking met de winkeliers van het plein
zorgt Lazuur voor mediterrane gezelligheid. Want op het terras kunt u
ook de belegde broodjes van Kees Gutter nuttigen of iets lekkers van
de slager of de groenteman. Het wordt een gezellige ontmoetingsplek
voor iedereen die maar wil. Lekker buiten, met zijn allen (natuurlijk
wel op 1,5 meter van elkaar) net als aan de Middellandse Zee of Zuid
Frankrijk, leuk onder een bistroparasolletje iets nuttigen. Het weer zit
in ieder geval al mee. Het wordt steeds leuker op het Purmerplein.
Komt u ook eens kijken?

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?

Naam:
telefoonnummer:

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

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

NET GEZET
tekstverzorging

EEN GOED IDEE !
Vraag vrijblijvend
prijsopgave
voor uw drukwerk
en bespaar veel geld.
06 29 28 30 97
w w w.ne tge z e t.nl
info@ne tge z e t.nl

VIJFEUROFOTOPUZZEL

OPLOSSING:
De foto is gemaakt

Adres:

snel een
Maak nog
antie !
oor je vak
v
k
a
a
r
p
fs
a
I.V.M DE VAKANTIEPERIODE ZIJN WIJ
VANAF 17 JULI MAAR
4 DAGEN PER WEEK
OPEN.

PPBK183

