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PURMERPLEIN
buurt krant

 

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

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

In 1 dag
 klaar

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

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- 6368273 voor het 

opnemen van bestellingen 
en het beantwoorden van 

al uw vragen, 
mailen mag natuurlijk ook 

info@lafeber-evm.nl

Pas goed op uzelf 
en blijf gezond.

De eerste echte historische vermelding van Valentijnsdag is afkomstig 
van de veertiende-eeuwse schrijver Geoffrey Chaucer. Hij schreef in 
zijn ‘Parlement of Foules’ (1382) de volgende zin: “Want dit was op Sint 
Valentijns dag, als elke vogel zijn maatje komt kiezen”. Aanvankelijk werd 
aangenomen dat Chaucer hiermee verwees naar 14 februari, maar de 
meeste vogels in Engeland paren niet zo vroeg in het jaar. Het is dan 
ook waarschijnlijker dat hij verwees naar 2 mei, de heilige dag van Sint 
Valentijn van Genoa, of dat hij de traditie volledig verzonnen had. Des-
alniettemin vonden de termen ‘Valentijn’ en ‘Valentijnsdag’ sindsdien 
al snel intrede in de romantische 
literatuur. Zo zong het personage 
Ophelia in het toneelstuk Hamlet 
(1600-1601) van Shakespeare: To-
morrow is Saint Valentine's day, All in 
the morning betime, And I a maid 
at your window, To be your Valentine.

Aan het begin van de 19e eeuw 
sloeg de traditie van Valentijns-
dag over op de gehele bevolking. 
Doordat het versturen van post een stuk goedkoper werd, werd het 
voortaan voor iedereen betaalbaar om een kaartje te verzenden. Met 
name in het streng Victoriaanse Engeland koos men ervoor om dit 
anoniem te doen, zodat men ondanks de sociale nadruk op kuisheid 
toch een passievolle liefdesverklaring op kon stellen. Rond 1840 ver-
spreidde de Europese traditie zich ook naar de Verenigde Staten, waar 
het al snel uitgroeide tot één van de belangrijkste feestdagen.

In 1847 werd in Boston de eerste massaproductie van kanten Valen-
tijnskaarten opgezet. Sindsdien is de rol van de commercie rondom 
Valentijnsdag sterk toegenomen. Onder andere chocoladefabrikanten, 
bloementelers en de diamantindustrie zetten in de tweede helft van de 
twintigste eeuw grootschalige reclamecampagnes op, zodat naast de 
traditionele kaarten ook hun producten in verband werden gebracht 
met de traditie. Verder verschoof de nadruk van Valentijnsdag steeds 
meer van anonieme liefdesverklaringen naar liefde in het algemeen, zo-
dat er meer mensen bij de feestdag betrokken konden worden. Daarbij 
werd niet geschroomd om nieuwe legendes toe te voegen aan het 
verhaal van Valentijnsdag. Zo zouden Nederlandse bloementelers in de 
jaren '50 verzonnen hebben dat Sint Valentijn als monnik bloemen uit-
deelde. 

VALENTIJNSDAG
een korte geschiedenis

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

BOEK JE AFSPRAAK VIA
WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

Gezond en fit in 2021!
Een frisse kijk op jouw voeding 

- samen kijken naar jouw 
voedingspatronen

- afvallen zonder honger maar 
met gezonde voeding

- traject in overleg ; maandelijks 
consult (mogelijk op afstand)

- vergoeding mogelijk 
zorgverzekering

- een levenlang plezier van 
het resultaat :)

Ook voor strooivoer, 
pindaslingers, 
zonnepitten 
en nog veel meer 
het juiste adres.



Hardloopwedstrijd Louis Vinkloop 
dit jaar virtueel

Loop tussen 6 en 14 maart mee met de Louis Vinkloop, de jaarlijkse 
hardloopwedstrijd van atletiekvereniging ATOS. Dit jaar lopen de 
deelnemers de route ‘virtueel’ in hun eigen omgeving. Door het coro-
navirus is de gezellige hardloopwedstrijd met honderden deelnemers 
door Nieuwendam en Zunderdorp nu helaas niet mogelijk. ATOS biedt 
alle liefhebbers nu toch een alternatief.
Bij de virtuele loop kies je je eigen parcours. 
Je kunt meedoen met 5 en 10 kilometer. De 
gelopen tijd registreer met een sporthor-
loge of een hardloop-app op je telefoon. Als 
je gelopen hebt upload je je tijd in het eind-
klassement. Loop je de 10 kilometer dan 
komt je tijd ook in het klassement van Rondje 
Mokum 2021. Rondje Mokum is een jaarlijks terugkerende serie hard-
loopwedstrijden van de Amsterdamse hardloopverenigingen.

Inschrijven kan op de website www.louisvinkloop.nl. Daar staan ook de 
routes die we onder normale omstandigheden hadden gelopen. Voor 
het echte gevoel kun je die natuurlijk op eigen gelegenheid lopen.
Deel je tijd of een selfi e op Facebook, Twitter of Instagram. Je kunt ook 
een foto sturen op organisatie@louisvinkloop.nl. De leukste selfi e bij 
de gloednieuwe ATOS atletiekbaan aan de Buikslotermeerdijk wint een 
prijs

Alles wordt kleiner 
wanneer je het deelt, 

behalve liefde.
N.N.

spreuk van de maand

een nieuw jaar
midden in de 

pandemie 
door Rijk van den Hoek.

De eerste vier weken 2021 zitten 
er alweer op, en hebben nu een 
avondklok. Ja, in de bezettingstijd 
had we de “Sperrzeit”. Toen waren 
de ramen ook allemaal verduis-
terd, liepen er Duitse soldaten 
door de donkere straten, konden 
er elk moment geallieerde vliegtui-
gen overvliegen en bommen laten 
vallen. Er was toen nog veel meer 
aan de hand, waar we behoorlijk 
bang voor waren. Volgens mij veel 
moeilijker dan nu. Gelukkig waren 
er toen geen mensen die be-
weerden dat er geen oorlog was, 
of dat bommen en kogels niet zo 
erg dodelijk waren, of dat er “een 
gewoon griepje heerste”.

We hebben 
allemaal last 
van de Co-
vid virussen. 
Ze bedrei-
gen ons, we 
zien ze niet 

en als ze je te pakken hebben, kun 
je op een heel akelige manier dood 
gaan. Je kunt die feiten negeren, 
ontkennen of er een samenzwe-
ring bij bedenken. Je kunt je kop in 
het zand steken, dan leer je daar de 
gevolgen wel van. 

Doe wat. 
Laten we niet uit angst op an-
deren gaan schelden, maar rustig 
de regeltjes volgen, niet klagen, 
niet als kleuters dreinen om onze 
speeltjes, maar elkaar helpen. Zie 
wat er wel kan.

Ons isolement is minder groot 
dan we denken. We kunnen de 
buren zien en spreken, desnoods 
door het gesloten raam heen. We 
kunnen bellen, e-mailen, appen, vi-
deo-bellen, tweeten. We kunnen 
op elkaars kinderen passen, helpen 
met schooltaken, boodschappen 
doen, elkaar een-op-een bezoeken 
of een bloemetje laten bezorgen. 
En we kunnen  winkels en restau-
rants in de buurt opbellen, bood-
schappen aan de deur halen of 
laten brengen. 

Ach, verzin zelf wat. Zie het als 
een uitdaging, zie het als een nieuw 
avontuur. 

Doe eens vriendelijk

De 'Internationale Doe Vriendelijk 
Dag' is jaarlijks op 17 februari. De 
naam zegt het al, het is een dag 
waarop men (extra) vriendelijk is 
tegen de medemens.

Deze dag is over komen waaien 
uit Amerika, maar is oorspron-
kelijk bedacht door een Nieuw-
Zeelander. Daar wordt de Na-
tionale Doe Vriendelijk Dag op 1 
september gevierd. In de rest van 
de wereld wordt de Internationale 
Doe Vriendelijk Dag gevierd op 
17 februari. 'The Random Acts of 
Kindness Day' wordt gevierd om 
eens extra vriendelijk te zijn tegen 
willekeurig wie dan ook.

In deze moeizame Coronatijd 
is het heel belangrijk om vrien-
delijk tegen elkaar te zijn. Wees 
op woensdag 17 februari een 
keer extra aardig voor uw mede-
mens! Groet de buurman! Sta op 
voor iemand in de tram of de bus! 
Help een oud vrouwtje met over-
steken! Koop een bloemetje voor 
je moeder! Neem taart mee voor 
je collega's! Van alles is mogelijk...

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

erwtensoep !
bruinebonensoep !

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00

huisgemaakte stamppotten.

...tuurlijk gunt meneer BOA 
jou je privacy, Fikkie!

Ga maar je plasje doen...



De decembermaand is wederom 
een maand geweest dat Het Ba-
ken gesloten was; dit vanwege de 
Corona-maatregelen, die voor de 
Nederlandse horeca van toepas-
sing waren en nog steeds zijn. 
Toch hebben we onze ouderen 
diverse lichtpuntjes kunnen geven. 
In de maaltijd-bezorgtasjes is een 
lekkere kerststol meegegeven, 
aangeboden door de Foodmarkt; 
tevens zijn alle gasten en vrijwil-
ligers voorzien van een doosje 
heerlijke chocola, dit dankzij onze 
goede buur Tandarts Marcel de 
Wit.

Het Baken is tot en met 9 februari 
gesloten máár onze groep vrijwil-
ligers kookt voor onze vaste gas-
ten een maaltijd met thuisbezor-
ging door speciale fi etsvrijwil-
ligers! Sluit u ook aan? Bel met 
020-6372714, spreek de bood-
schap in of bel 023-5571816. Wij 
zorgen dat u teruggebeld wordt.

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

Purmerpleinbuurt-
krant gemist?

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

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET

N���w� v�� 

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

- - - c a r t o o n - - -

Met een paar mooie ringen 
bedoelde ik toch iets anders, Fred

Verliefd in coronatijd?

Het mag dan Valentijnsmaand zijn, maar helaas geen romantische eerste 
date bij kaarslicht, geen ongecompliceerde onenightstand. Voor de 2,8 
miljoen singles in Nederland is de quarantaineperiode een tijd waarin 
het fysiek fl irten helaas stilligt. "We snappen dat het vervelend is, maar 
ook voor singles geldt: blijf thuis en houd anderhalve meter afstand', 
zegt het RIVM.
Volgens het RIVM is hun boodschap duidelijk: "Ons advies voor singles 
is hetzelfde als voor iedere andere Nederlander: blijf thuis en houd 
afstand. Dit geldt voor jong, oud, man, vrouw en voor iedere relatie-
status."

"We moeten het met 17 miljoen 
mensen doen", benadrukte pre-
mier Mark Rutte tijdens een eer-
dere persconferentie. Dat zei 
hij niet voor niets. Als ineens 2,8 
miljoen vrijgezelle mensen niet 
meedoen, gaat het niet werken.
Waarom vormen juist datende singles een risico? Die wisselende con-
tacten zijn voor een virus dat zich wil verspreiden fantastisch. Stel, je 
gaat op date met iemand. Diegene is misschien op bezoek geweest bij 
een vriend of gaat later nog langs bij zijn zus of ouders. Zo creëer je 
ideale mogelijkheden voor een virus om zich te verspreiden.

Ook datingapps als Tinder 
en Happn zeggen: dit is niet 
het moment om fysiek met 
elkaar af te spreken. Het RIVM 
schaart zich achter die bood-
schap. “Je doet dit niet alleen 
voor jezelf, maar ook om an-

deren, de kwetsbaren, te beschermen. Iedereen snapt dat het vervelend 
is, maar het is nu gewoon niet verstandig.”

Het RIVM raadt mensen in principe af om fysiek af te spreken. “Doe 
het gewoon even niet.” Maar mag je bijvoorbeeld wel buiten samen een 
wandeling maken als je op anderhalve meter afstand blijft?
“Zolang je die anderhalve meter afstand bewaart, zou het eventueel 
kunnen. Maar in het algemeen blijven we zeggen: beperk je sociale con-
tacten.”

Ook voor mensen die wel een 
relatie hebben maar niet samen-
wonen, geldt wat het RIVM betreft 
hetzelfde advies: “Blijf thuis en 
houd afstand. Als je niet samen-
woont met je partner, spreek dan 
gewoon even niet af. Zeker als je 
niet weet wat je partner allemaal 

doet gedurende de dag en met wie hij of zij in contact komt of is ge-
weest.” 

Het RIVM waarschuwt dan ook: “Zeker als diegene ook huisgenoten of 
kinderen heeft, wordt de kans op verspreiding groter. Als je dan toch 
afspreekt en geen anderhalve meter afstand houdt, neem je een groot 
risico.”

Dat advies klopt: Tenzij je beiden geen huisgenoten hebt en buiten 
elkaar niemand ziet, dan is er misschien niet zoveel aan de hand. Maar 
als één van de twee bijvoorbeeld nog naar werk gaat of ook andere 
contacten ziet, wordt het een ander verhaal.

In het algemeen geldt daarom:  We moeten het coronavirus niet de kans 
geven om zich door onze samenleving heen te bewegen. Denk na: ben 
ik een factor die het virus door kan geven aan de rest van de samenle-
ving? Gebruik je verstand.                                                       (bron: RTL)

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

Marianne Dijkstra
mar@kellyfashion.com

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

Men & Women Jeans



OPLOSSING PUZZEL NR 189

Het juiste antwoord is: 
bij Ritsies fournituren op het 
Purmerplein
De winnaar van vijfeuropuzzel 
189 is:
P E Lippe, ingestuurd via
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

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

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

PPBK190

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?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

WERK UW HAAR-
UITGROEI ZELF BIJ.
BESTEL DE THUIS-

VERFSET. OPHALEN 
OF BEZORGEN.

 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 !

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

•

•

•

•

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

nieuwe schoenen nodig?

 Bel met 020-6360351 

of kijk en kies op 

www.masterschoenen.nl

 Wij bezorgen uw bestelling 

bij u thuis ! 

- - - m 0 p j e - - -
Een jongeman is verliefd op 2 
vrouwen. De één is arts de andere 
lerares. Nu weet hij niet goed met 
welke van de dames hij zou willen 
trouwen. Zijn vriend raadt hem 
aan: "Trouw de lerares!"
"Hoezo dat dan?" vraagt de jonge-
man.
"Nou," legt de vriend uit,"een arts 
zegt meestal, 'De volgende graag', 
maar een lerares zegt, 'Zo, nu doen 
we het nog een keer.'

Activiteiten in februari voor mantelzorgers 
in Amsterdam

15 feb: Online-bijeenkomst ‘Opgroeien met zorg en ziekte in 
het gezin’
Is er bij u thuis iemand langdurig ziek? Heeft één van de kinderen een 
beperking. Of is er sprake van een psychische ziekte of verslaving? 
Wat doet dat met de kinderen in het gezin? Markant organiseert deze 
bijeenkomst voor ouders in samenwerking met het Ouder- en Kind-
team. U krijgt informatie en tips om goed met uw kinderen in contact 
te blijven. Datum: 15 februari | 10.00-11.30 uur | via Zoom op com-
puter, laptop of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. 
Deelname is gratis. Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 
020-886 88 00 / info@markant.org. 
FB-link: https://www.facebook.com/events/416588163102834

22 feb: Online-cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers
Vijf inspirerende bijeenkomsten. U leert hoe en bij wie u om steun 
kunt vragen. U krijgt tips om de zorg zo te regelen dat u meer energie 
overhoudt en weer toekomt aan uzelf. Deelname is gratis. Data: 22 fe-
bruari t/m 22 maart | 14.00-15.30 uur | via Zoom op computer, laptop 
of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. Deelname is 
gratis. Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 020-886 88 
00 / info@markant.org. 
FB-link: https://www.facebook.com/events/1496940967179080

Activiteiten in februari voor mantelzorgers 

Lazuur take away
Van woensdag t/m zondag tussen 17.30-19.30

Op zondag ook een brunch-box tussen 12.00-15.00

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

tijdens de horecasluiting

Wij gaan dit jaar gewoon door met ons lekkere-dingen-winkeltje 
en take away totdat we eindelijk weer open mogen !

Het Lazuur lekkere-dingen-winkeltje is open van woensdag t/m zondag 
vanaf 11.00 - Hier kunt u terecht voor kaas, maar ook paté, rillettes, 

ossenworst, sardines, wijnen en nog veel meer lekkers !

Bekijk de 
lockdownfolder 
op onze website

Wij zijn geopend voor al uw 
sieraden- en horloge reparaties 
(ook nieuwe batterijen) 

op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10:00 - 16:00 uur

#supportyourlocal

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

Juwelier Akkermans

Vragen? Bel ons 
tijdens openings-
tijden

Laten we hopen dat we 

vanaf 9 februari weer 

open mogen zijn !


