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Wij wensen iedereen
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een gelukkig en gezo
2021

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Echt lekker in je vel
in 2021 ?!?
Wil je afvallen?
Wil je je lichaam gezonder
en weerbaarder maken?
Wil je je eetgewoonten
optimaliseren?
Voel je je vaak moe, niet ﬁt?
Heb je bepaalde aandoeningen
waar je bij de arts niet
verder mee komt?
Of wil je gewoon echt goed
voor jezelf gaan zorgen?
Boek je afspraak via
www.dekneedkamer.nl
Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10-a, Amsterdam

Nu in de bergen de eerste sneeuw al is gevallen, hebben de eerste
wetenschappers zich gewaagd aan een voorspelling voor komende
winter. Als zij gelijk krijgen, dan staat ons een strenge winter te
wachten. Mogelijk zelfs de koudste winter in 100 jaar! Zo zijn er een
aantal Russische wetenschappers die beweren dat de aarde in een
nieuwe klimaatcyclus terecht is gekomen. In deze cyclus zou de zon
minder actief zijn, waardoor het overal op aarde kouder wordt. Een
vergelijkbaar verschijnsel deed zich ook al voor in de jaren ’50 van de
vorige eeuw.
Wanneer deze wetenschappers gelijk krijgen, dan wordt 2021
wederom een jaar vol
extreem weer. Afgelopen
zomer was het in West
Europa warm en droog.
Veel warmer en droger dan gebruikelijk. Wanneer de wintervoorspelling van deze wetenschappers uitkomt, wordt het in grote delen
van Europa extreem koud. De Russische wetenschappers zijn niet de
enigen die een koude winter voorspellen. Ook op andere websites
staat een aantal voortekenen die duiden op een tijdelijke afkoeling
van de aarde en een koude winter. Zo hadden ze op het Zuidelijke
halfrond een echt strenge winter. In Patagonië (op de grens van Chili
en Argentinië) werd -23 graden gemeten. Zo koud was het daar nog
nooit. Tegelijkertijd speelden de kangoeroes in Australië in de sneeuw.
Een bizar gezicht.
Wetenschappers van de NASA voorspellen dat het de komende jaren
behoorlijk afkoelt op aarde. In een recent gepubliceerd artikel meldt
de Amerikaanse nationale ruimtevaart organisatie dat de zonneactiviteit de komende jaren sterk afneemt. De volgende zonnecyclus die
in 2021 begint wordt, als de berekeningen kloppen, de zwakste in 200
jaar. De laatste keer dat zoiets gebeurde (tussen 1790 en 1830) vroor
de Theems in Londen meerdere malen dicht en vroor het in de Verenigde Staten zelfs in de maand juli.
De laatste paar keer dat de Elfstedentocht werd georganiseerd was
er ook sprake van verminderde activiteit van de zon. Jammer dat al
besloten is dat er dit jaar geen Elfstedentocht wordt georganiseerd in
verband met de Coronamaatregelen.

Centrum

de Zamenhof

de weg naar binnen, rust, midden in het leven

Wat we nu nodig
hebben?
Momenten van kalmte,
zingeving, hoop en
moed.
programma:
www.dezamenhof.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

NIEUW in ons assortiment

Wat staat ons te wachten in 2021
Een bekende Britse astrologe heeft haar voorspellingen voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Zo verwacht ze onder meer dat
Italië uit de EU zal stappen en plakt ze een datum op het einde van de
klimaatcrisis.

Jessica Adams waarschuwde in februari 2019 voor een virus dat de
wereld zou ‘ontwrichten’. De startdatum die ze in gedachten had, was
Hondensnack
10 januari 2020. Niemand geloofde haar, maar de voorspelling zou uitVEGETARISCH € 2,95 komen, want op die dag stierf de eerste mens aan het coronavirus en
www.dierenvoedingvermeulen.nl even later zou de coronacrisis over de hele wereld toeslaan. Toen ze
info@dierenvoedingvermeulen.nl haar aankondiging deed in 2019 verliet ze haar woonplaats Londen en
verhuisde ze naar Tasmanië, waar ze op dit moment nog steeds woont
Gelukkig nieuwjaar ! met haar twee honden en een kip.

met een glimlach

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar
toe. Die zin komt me eigenlijk mijn
neus uit. Ik hoop dat je de loterij
wint. Dat is beter.

Nu blijkt dat ze gelijk
had, deelt ze nog een
aantal andere voorspellingen. Zo gelooft ze
dat er geen werkend vaccin zal komen en dat we
met het coronavirus zullen moeten leren leven.

Ik kan het haast niet geloven…er
zijn alweer twaalf maanden voorbij
sinds de laatste keer dat ik besloot
een aantal voornemens te beden- Adams voorspelde tevens dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen
niet van een leien dakje zullen gaan en als er eenmaal een nieuwe presiken. Gelukkig nieuwjaar!
dent verkozen is, zal het volgens haar niet Donald Trump zijn.
Tuut Tuut, je taxi staat voor de
deur. Ritduur: 365 dagen, bagage: Ook de Brexit komt aan bod in haar voorspellingen. Ze verwacht dat
zak vol memories en tas met Boris Johnson de Brexit zal uitstellen. Volgens haar zal Italië in de loop
voornemens, bestemming: een ge- van volgend jaar tevens uit de EU stappen. Wat het Brits koningshuis
betreft, zal er niet meteen een verzoening komen tussen prins William
zond happy 2021!
en prins Harry, en Meghan Markle en prins Harry gaan investeren in
Laten we voor het nieuwe jaar de duurzaam voedsel.
lat zo hoog leggen dat we er vlot
Goed nieuws komt er dan weer rond de klimaatcrisis. Volgens Adams
onderdoor kunnen.
zullen de klimaatproblemen opgelost zijn in 2026 en kan Greta Thunberg tegen die tijd weer een normaal leven leiden.
Van kerst tot nieuwjaar
(Bron: metro.be)
hebben we 14 dagen
voor het bedenken
van goede voornemens en
de rest van het jaar voor excuses.
Garantie voor Topkwaliteit
Beste wensen en geniet volop

Slagerij OOSTWAL

Bij deze wens ik u een geweldig
nieuw jaar. Ik hoop dat Kerstmis
fantastisch was, en nu ik toch bezig
ben wens ik je een vrolijk paasfeest
toe.
Ik wens je in 2021 veel vrijheid,
vrije tijd en natuurlijk vrijen op z’n
tijd!
spreuk van de maand

Negatief

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

Wij danken u voor uw vertrouwen in
het afgelopen jaar en zullen u ook in het

van het jaar 2020
Loesje

We zijn alweer in de overgang.
Hoe dan ook, vanaf deze winter
gaan we het anders doen. Want
dat het de laatste jaren steeds
slechter ging, kon iedereen nu wel
zien. De verdeling van de welvaart,
de manier waarop we geregeerd
worden, de gezondheidszorg, de
huisvesting, kortom onze omgang
met de aarde, het gaat de verkeerde kant op. Met de Coronacrisis van nu komt het ons letterlijk op het lijf. Dat is een vijand die
ons doet beseffen dat we zelf deel
zijn van de natuur om ons heen.
Als we denken dat we daar niet bij
horen, worden we nu wel keihard
op de vingers getikt. Sommigen
geloven er niet in, maar het is geen
geloof. En ook niet -wat sommigen
geloven- een samenzwering. Er zijn
geen mensen bezig om iedereen
een dodelijk virus aan te praten
om ons in huis te houden of zo of
om de horeca te pesten.

We gaan onze eerst kerst en oud
en nieuw vieren in zeer kleine
kring en zonder vuurwerk van belang. We kunnen de donkere dagen
dus maar heel voorzichtig en een
beetje stil vieren. Maar we kunnen gelukkig tegenwoordig on line.
We kunnen appen, video-telefoneren, e-mailen en ook nog steeds
kaarten sturen.
Laten we dat dus maar doen en
intussen elkaar helpen in de buurt.
Ik wens alle lieve lezertjes een
boel saamhorigheid en liefde in het
nieuw jaar. Dan gaat het beter.

komende jaar weer graag van dienst zijn !
Iedereen de beste wensen !

is het meest
positieve woord

overgang
20 _ 21
door Rijk van den Hoek.

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

SLAGERIJ OOSTWAL

NET GEZET
tekstverzorging

wij verzorgen
al uw
drukwerk
en reclame
www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

Woord van het jaar 2020
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Het woord 'anderhalvemetersamenleving' is gekozen tot het
Woord van het Jaar 2020, maakt de uitgeverij Van Dale onlangs bekend.
De term kreeg 29,8 procent van de twaalfduizend stemmen. Op de
tweede plaats staat 'fabeltjesfuik' (11 procent) en op de derde plaats
komt 'viruswappie' (10,6 procent).
Van Dale
omschrijft
'anderhalvemetersamenleving' als: "een
samenleving
die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte
en in publiek
Interesse? Bel met 020-6372714,
toegankelijke
spreek de boodschap in of bel
023-5571816. Wij zorgen dat u locaties ten minste 1,5 meter afstand tot anderen kunnen bewaren,
met name ter voorkoming van virusepidemieën".
teruggebeld wordt.
Vanwege de Corona-maatregelen,
die voor de Nederlandse horeca
van toepassing is, is Het Baken
ook tot en met 19 januari gesloten
máár onze groep vrijwilligers helpt
de gasten aan een maaltijd met
thuisbezorging door speciale ﬁetsvrijwilligers!

Onze vrijwilligers koken op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag; per maaltijd rekenen wij
€ 5,50. Uiteraard hopen wij dat
de horeca in januari/februari haar
deuren mag openen en dat onze
ouderen weer gezellig kunnen
eten met elkaar.

HIER
uw bedrijfsnaam en
adresgegevens voor
maar € 25,-

Met 'fabeltjesfuik' wordt gerefereerd naar dat mensen op sociale media
die veel lezen over complottheorieën, ook steeds meer berichten over
dit soort theorieën krijgen aangeboden. Een 'viruswappie' is volgens de
Van Dale een scheldwoord voor iemand die de ernst van het coronavirus of de pandemie ontkent.
Van de twintig woorden die de shortlist haalden, heeft het merendeel
te maken met de coronacrisis. Zo stonden ook 'coronamoe', 'hoestscherm' en 'lockdownfeestje' op deze lijst. Woorden op de lijst die niet
met de pandemie te maken hebben, waren bijvoorbeeld 'racismeknielen 'en 'klimaatwanhoper'.
Eerdere woorden van het jaar: 2019: boomer, 2018: blokkeerfries, 2017:
appongeluk, 2016: treitervlogger, 2015: sjoemelsoftware, 2014: dagobertducktaks, 2013: selﬁe, 2012: project-X-feest, 2011: tuigdorp, 2010:
gedoogregering
(bron: Nu.nl)

(ex BTW en bijdrage verspreiding)

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

nieuwe
najaars
collectie
‘s maandags gesloten
di t/m za open van
9.30 tot 17.00 uur

---lezers schrijven---

Beste Karel,
Gezien het feit dat de buurtkrant
jouw ingezonden stuk plaatst
geeft mij de voldoening dat ze niet
meedoet aan de waan van de dag.
Zoals je zelf stelt heeft iedereen
het recht op een eigen mening al
ben je het daar niet mee eens.
Hetzelfde geldt voor jouw mening die ook maar één persoon
vertegenwoordigt tenzij je in de
veronderstelling bent dat je het
recht hebt om ook voor anderen
te spreken. Dat soort dictatuur
hebben wij reeds een tijdje geleden
achter ons gelaten, en dat is maar
goed ook voor de “anderen” die
aan het woord mogen komen.
Waarom neem je de moeite niet
om jouw mening te verkondigen of
schaam je je een beetje voor jouw
standpunten?
NS
Om oeverloos heen en weer
schrijven te voorkomen laat ik
mijn naam en adres bij de redactie
achter.

Purmerplein
buurtkrant
gemist?

---cartoon---

Elke maand liggen er verse
Purmerpleinbuurtkranten voor u
klaar bij:
• Ontmoetingscentrum Het Baken
in de Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de Avenhornstraat

Wilt u ook voordelig
adverteren in de
Purmerpleinbuurtkrant ?

• v/h De Purmerschool in de
Schermerstraat

Ook online
met gratis link naar uw website.

• Buurthuis De Driehoek in
Buiksloot

De prijs van dit blokje is € 35,ex BTW en bijdrage bezorging.
Half blokje: € 25,-

• verder bij alle winkels op en
rond het Purmerplein.

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

Het Molenpad Nieuwendam rond 1900

• en op de website:
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Lieve klanten,
Helaas moeten ook wij de
winkel gesloten houden,
MAAR we bezorgen en
repareren aan huis gelukkig
nog wel. Tussen 10.00 uur en
16.00 uur zijn wij telefonisch
bereikbaar op nummer:
020- 63668273 voor het
opnemen van bestellingen
en het beantwoorden van
al uw vragen,
mailen mag natuurlijk ook
info@lafeber-evm.nl
Wij wensen u een gelukkig
nieuwjaar en hopen dat 2021
er heel anders uit gaat zien.
Pas goed op uzelf
en blijf gezond.

Fa. Lafeber

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

alleen samen krijgen we
corona onder controle
Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen
De norm van 1,5 meter geldt
overal, dus ook
• In de winkels op het Purmerplein
• Niet meer dan 2 klanten per keer
• Betaal zoveel mogelijk met PIN
• Draag een mond- en neusmasker
in de winkels !

De innerlijke glimlach
De glimlach is een symbool voor vriendelijkheid. Gewoon een beetje
vriendelijker zijn voor jezelf en anderen werkt als een krachtig medicijn, het vermindert stress, verbetert sociale contacten en verlicht
pijn. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het komt
door de ontspanningsreﬂex van ons zenuwstelsel. Vriendelijkheid is
een bindmiddel in de samenleving. Als iedereen gewoon beetje vriendelijker zou zijn wordt het leven een stuk aangenamer en gezonder.
Dit proces begint bij jezelf. Neem bijvoorbeeld ’s morgens wat tijd om
je eigen lichaam vriendelijk te begroeten met een milde glimlach, van
je hoofd, nek, schouders en armen, romp tot aan je benen en voeten
en voedt jezelf zo met je eigen vriendelijke aandacht. Dit heeft effect
op hoe je de dag beleeft. Probeer het eens en onderzoek wat het met
je doet!

WERK UW HAARUITGROEI ZELF BIJ.
BESTEL DE THUISVERFSET. OPHALEN
OF BEZORGEN.
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

---m0pje---

Een kikker komt bij een waarzegWil je meer weten over de kracht van vriendelijkheid en wat dit in ster die hem de toekomst voorspelt. Ze vertelt de kikker:
jouw leven kan betekenen? Kom eens bij
"Je zult een wonderschone jonge
ons langs in centrum de Zamenhof,
vrouw ontmoeten, die alles van je
een plek voor bezinning, stilte en heling.
wil weten."
Ook tijdens lockdown bieden we
Zegt de kikker:
een programma aan: www.dezamenhof.nl
"Dat is geweldig! Waar kom ik
haar tegen? Op een feestje ofzo?"
De waarzegster:
Beeld: Mathilde de Vriese
"Nee, bij de volgende biologieles."
OPLOSSING PUZZEL NR 188

In 1 dag
klaar

Het juiste antwoord is:
bij kinderdagverblijf
De Appelboom
De winnaar van vijfeuropuzzel
188 is:
Liesbeth Brouwers, ingestuurd
via de website van dit blad.

-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen

Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

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,-

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

telefoonnummer:

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

PPBK189

U ziet een detailfoto
van een winkel of
een plekje op of bij
het Purmerplein.
Weet u waar de
foto genomen is?

