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Eieren met Pasen

hoe zit dat ook al weer?

    
 
 
We zijn weer open !

Deep tissue / Sport massage
Blessurebehandeling
Zwangerschapsmassage
Kindermassage
Massage bij drukte/ stress
of ter preventie
Professionele massagebehandelingen
Gediplomeerde masseurs
BOEK JE AFSPRAAK VIA

WWW.DEKNEEDKAMER.NL

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

de zomercollectie
is binnen !
u kunt kijken op
n.nl
www.masterschoene
ak
Of maak een afspra
020-6360351

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Eieren horen traditioneel bij Pasen. We eten op deze dagen dan ook
graag een eitje extra. Maar waarom eigenlijk? Er zijn allerlei verklaringen. Zo is het ei een vruchtbaarheidssymbool en dat is natuurlijk erg
passend in de lente. Maar er zijn ook links met het Christendom en
zelfs het oude Egypte. En praktische overwegingen om met Pasen extra
eieren te eten, die zijn er ook. Een korte uitleg.
Al in het oude Perzië en Egypte gaven mensen elkaar aan het begin van
de lente versierde eieren cadeau. Uit eieren ontstond immers nieuw
leven en je gunde je vrienden veel kinderen en de voorspoed om die
kinderen groot te brengen. Ook de oude Germanen zagen eieren als
vruchtbaarheidssymbool en vereerden in het voorjaar Ostara. Zij is de
godin van de dageraad, het leven en de vruchtbaarheid. De Germanen
eerden haar door eieren te offeren. Een groot offer, want in de wintermaanden leed men vaak honger.
Veel Germaanse gebruiken werden in het Christelijk geloof overgenomen. Met Pasen wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.
En wat is nu een mooier symbool voor dat nieuwe leven dan een ei?
Zo gaven de boeren hun mooiste eieren aan de pastoor als paasoffer. Die eieren werden soms ook gekleurd. En niet alleen de pastoor
profiteerde. Rijke boerenvrouwen deelden met Pasen mooi versierde
eieren uit aan arme mensen die na een lange koude winter moesten
aansterken.
De symboliek van een nieuw leven is natuurlijk mooi. Toch is er ook
een praktische verklaring voor het feit dat we met Pasen extra eieren
eten. Een goede katholiek hoort officieel 40 dagen voor Pasen een
periode van vasten in te lassen, die begint na carnaval, van Aswoensdag
tot Goede Vrijdag . Dat betekent sober leven. Gedurende die periode
mag je geen vlees eten, maar ook geen zuivelproducten en eieren.Vis is
wel toegestaan.Tijdens het vasten komt er dus geen ei op tafel. Maar de
kippen hebben daar natuurlijk geen boodschap aan. Het aantal eieren
is mede afhankelijk van de hoeveelheid daglicht. Kippen gaan met het
lengen der dagen juist meer eieren leggen. Dus als het eindelijk Pasen
is (op zijn vroegst 23 maart, op zijn laatst 25 april) ligt er al een aardig
voorraadje. En die moeten op…
(bron: eieiei.nl)

Onze Pak en Ga winkel
Producten van onze biologische
boerderij en streekproducten
kopen?
Vlees, zuivel, sappen en wisselend
assortiment streekproducten
zijn verkrijgbaar bij onze
boerderijautomaat.
De winkel is elke dag geopend van
7.00 uur in de ochtend tot 21.00
uur in de avond.
Het adres:
Zorgboerderij Ons Verlangen
Liergouw 68
1026 BW Amsterdam
We zien u graag bij de winkel,
Tot dan!

VERMEULEN
Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Voor Puppy en
Kitten voeding van
CaroCroc
het juiste adres.

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

Bevrijdingsdag 5 mei 2021
na 75 jaar vrijheid…

WIJ ZIJN
OPEN OP
AFSPRAAK

76 jaar na de bevrijding zitten we in de grootste wereldwijde crisis
sinds de Tweede Wereldoorlog.
Er is nu gelukkig geen oorlog, verre van. Maar de strijd tegen Corona
heeft er soms wel een vleugje van weg; een gedeeld gevoel van onzekerheid en machteloosheid, vrijheidsbeperking, soms wel naar school
en dan weer niet, angst voor wat er kan gebeuren. En op dit moment
worden er ook geen activiteiten georganiseerd om elkaar als buren te
ontmoeten…
Tijdens de oorlog zochten mensen naar manieren om elkaar toch te
ontmoeten, bijvoorbeeld in het verenigingsgebouw de Purmer aan het
Brede Kerkepad. Waar stiekem gedanst werd, verhalen uitgewisseld,
gezongen.
En enkele dagen na de bevrijding werd er in Amsterdam een programmaboekje uitgegeven met drie dagen vol activiteiten. De vrijheid in
Nieuwendam werd uitbundig gevierd door jong en oud, een warme
zomer lang.

Wilt u graag uw verhaal delen of herkent u iemand op de
foto? Stuur dan een mail naar info@buufenbuurnieuwendam.
nl. of kom langs bij de oude kaaswinkel van Co op Purmerplein 20, waar binnenkort mooie, oude bevrijdingsfoto’s en
verhalen te zien zijn en waar op 5 mei heerlijke, door bewoners bereide soep uitgedeeld wordt. Ondanks de geldende maatregelen kunnen we ook dit jaar op deze manier tóch nog onze vrijheid
vieren. En laten we ook nu alvast samen activiteiten bedenken die we
gaan vieren zodra het weer kan!
Meer info vindt u op https://www.facebook.com/metbuufenbuur

tekstverzorging

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

N.N.

De verkiezingen hebben we achter
de rug en velen, wat ik al vreesde,
denken dat we vooral niet vooruit
moeten maar terug, naar de vrijheid. Nou is het natuurlijk een erg
onzekere tijd, met die covid. We
mogen en we kunnen niet veel. En
in tijden van onzekerheid heerst al
gauw angst. Het is een instinctieve
reactie om, als je schrikt, stokstijf
te blijven staan en/of hard achteruit te lopen, terug naar een plek
waar het veilig was. We lopen pas
hard vooruit als we zien dat het
daar beter is.

We zitten nou eenmaal met z’n allen in het zelfde schuitje.We zullen
er iets van kunnen maken als we
samenwerken. We willen allemaal
onze vrijheid terug, maar die zal
er anders gaan uitzien in deze veranderende wereld. We zullen ons
dus meer moeten verdiepen in de
wereld en in de wijze waarop we
de maatschappij gaan inrichten.

Garantie voor Topkwaliteit

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

NIEUW in ons assortiment

diverse luxe vega en vegan soepjes
woensdag

gehaktdag

spreuk van de maand

Het is zelden
een eitje,
van alle
chocolade
af te blijven.

door Rijk van den Hoek.

In dit pandemie-geval wordt het
helaas pas veiliger als we gevaccineerd zijn, maar dat vinden velen
eng. En helaas verloopt dat inenten
ook maar traag. Maar, om nou je
stem uit te brengen op mensen die
de virussen of de klimaatverandering ontkennen en complotten bedenken... Dat vind ik heel raar.

Op deze oude foto staan
misschien wel mensen
Purmerplein 24 Petra & Simone die meer kunnen vertel020-6371227
+ team
len over de bevrijding in
Openingstijden:
Nieuwendam. Of over
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
de activiteiten die er
za van 8.00 - 13.00 u
gevierd werden op en
---cartoon--rond het Purmerplein.

NET GEZET

vrijheid

500 gr.

3,75

750 gr.

5,00

Purmerplein 26
Amsterdam
tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

De Franse revolutie was gericht
op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die vrijheid is nu wel aardig
opgeschoten, de gelijkheid liep de
laatste jaren ernstig terug en bij
broederschap hebben we het weer
over mannen.
Tijdens de verkiezingsdebatten viel
me op dat de vrouwelijke deelnemers het vaker over samenwerking hadden en dat ze meer naar
elkaar luisterden. Dus stel ik voor
om de kreten vanaf nu maar eens
om te draaien en te spreken over
zusterschap, gelijkheid en vrijheid.
En beginnen met meer samenwerken en -leven in de wijk.

Nieuw logo voor Amsterdam-Noord

Nieuws van

Amsterdam-Noord heeft een nieuw logo, ontwikkeld door
Noordgenoten.

De stoelen in Het Baken zijn jammer genoeg nog steeds leeg…
Zoals eerder gezegd, we missen
onze gasten die altijd monter binnenstappen voor een praatje en
een lolletje. Het vooruitzicht dat
dat op korte termijn wél zal gebeuren lijkt op dit moment meer
wens dan werkelijkheid, het blijft
ongewis wanneer de vrijwilligers
weer ouderwets mogen koken
voor de gasten aan tafel.
Onvermoeibaar gaan onze vrijwilligers door met het koken van de
maaltijden die door speciale fietsvrijwilligers worden bezorgd bij
onze vaste gasten.
Sluit u ook aan? Bel met 0206372714, spreek de boodschap in
of bel 023-5571816. Wij zorgen
dat u teruggebeld wordt.

Het is een logo dat trots uitstraalt, het echte Amsterdamse, maar
vooral ook dat stoere Noord. Want Noord is niet hip; maar Noord is
stoer. Sexy, met een stoer randje zullen we maar zeggen.
En waar kun je de trots het beste
uitdragen? Precies: op de borst! En
daarom is er een heel mooi T-shirt
ontwikkeld voor jong en oud. In
krachtig grijs of zwart. Het leuke is
dat er ook kindermaten zijn. Kinderen
maken nadrukkelijk deel uit van de
toekomst van Noord. Nieuwendam
is het hart van Noord. Hier is het
allemaal begonnen. Harde werkers
in een geweldige omgeving met veel
ruimte voor de kinderen om buiten te spelen. Steeds meer mensen
herontdekken dat buitenruimte dicht bij het levendige van de stad de
ideale leefomgeving is om je te ontwikkelen.

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

---m0pje--Meester:
"Jantje, als ik drie eieren op tafel
leg en jij legt er nog vier bij,
hoeveel eieren liggen er dan op de
tafel?"
Jantje:
"Drie, meester. Ik kan namelijk
geen eieren leggen".

Noord is het ook het grootste Stadsdeel. Daardoor is het divers op
heel veel manieren. Een stad in de stad. Samen maken we de stad en
daarom ben je als je in Noord woont geen Noorderling maar een
Noordgenoot. Want in Noord zijn we er voor elkaar. Elkaar zo nu en
dan helpen. Zomaar, omdat het kan. Dat is het dorpse bloed dat in
Purmerplein
Noord nog stroomt. De verzameling van dorpjes die zijn samengebuurtkrant
groeid tot een stad. Amsterdamnoordshirt.nl werd geïntroduceerd
met de feestdagen met een speciale aktie voor de Voedselbank. Juist
gemist?
in deze tijd moeten helaas steeds meer mensen een beroep doen op
Onze vrijwilligers koken op deze geweldige organisatie die voor een groot deel op vrijwilligers Elke maand liggen er verse
maandag, dinsdag, donderdag en draait.
Purmerpleinbuurtkranten voor u
vrijdag; per maaltijd rekenen wij
klaar bij:
€ 5,50. Uiteraard hopen wij dat Speciaal voor de Purmerpleinbuurtkrant is er nu een verlenging van
de horeca heel snel haar deuren deze Voedselbank aktie. Vul de code Purmer21 in bij uw bestelling en • Ontmoetingscentrum Het Baken
mag openen en dat onze ouderen er wordt namens u € 5 overgemaakt aan de Voedselbank. De aktie in de Avenhornstraat
weer gezellig ouderwets in onze loopt t/m 18 april.
huiskamer aan tafel kunnen eten Ga naar www.amsterdamnoordshirt.nl om de shirts te bekijken.
• Medisch Centrum (fysiotheramet elkaar. Komt u ook een keer
pie) in de Avenhornstraat
buurten, welkom!
• v/h De Purmerschool in de
Loop eens langs en houd onze
Schermerstraat
raamposters in de gaten, u ziet
vanzelf levendigheid als de horeca
• Buurthuis De Driehoek in
weer open mag.
Buiksloot

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

Geldt tussen 22.00 en 04.30 uur
Geldt vooralsnog tot 20 april
Boete van 95 euro bij overtreding
Uitzonderingen voor o.a. werk, uitlaten
dier, maaltijdbezorgers en mantelzorg

• verder bij alle winkels op en
rond het Purmerplein en op de
website:
www.purmerpleinbuurtkrant.nl
kunt u de PPBK lezen en/of downloaden.

Winkelen op het Purmerplein
De meeste winkels zijn ‘gewoon’ open. Er geldt natuurlijk wel
een beperkt aantal klanten per winkel en het dragen van een
mondkapje is verplicht. Houdt als u buiten wacht 1,5 meter afstand van elkaar.
Er zijn ook winkels waar u alleen op afspraak kunt kopen of uw
bestelling kunt afhalen: o.a. Lafeber (witgoed), Master (schoenen), Kelly (fashion) en Fimarandi (kapsalon).
Steun de lokale winkeliers. Winkel gezellig (gratis parkeren) op
het Purmerplein. U kunt er voor (bijna) alles terecht. Samen
sterk. Koop lokaal.

Juwelier

Akkermans
#supportyourlocal

Op zoek naar een nieuwe
koelkast, wasautomaat ,
televisie of andere
apparatuur?
U bent weer van harte
welkom in de winkel,
maar helaas
alleen op afspraak.
Bel 020-6368273
en we plannen u in.
Ook voor kleine aankopen
zijn wij ook gewoon
aanwezig hoor.
Zelfs alleen voor een praatje.

Wij zijn open op dinsdag t/m zaterdag
van 09:30 - 16:00 uur

WEES WELKOM !

Bij ons winkelen? Maak een afspraak
door te mailen of bel ons tijdens
openingstijden!
Voor reparaties en nieuwe horlogebatterijen kunt u langskomen
zonder afspraak

Fa. Lafeber

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

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

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 !

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

Transport bedrijf BQ de Ruyter
aan de Nieuwendammerdijk

Lazuur take away
tijdens de horecasluiting

Van woensdag t/m zondag tussen 17.30-19.30
Op zondag ook een brunch-box tussen 12.00-15.00

Bestel online de PAAS brunch-box: € 25,- per persoon
Ruim gevuld met brood, soep, beleg en andere lekkere dingen
Ophalen op 4 april tussen 12.00-15.00
Voor meer info en bestellen: www.restaurantlazuur.nl

Daarnaast heeft Lazuur een lekkere-dingen-winkeltje dat open is 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 !

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

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,-

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Het juiste antwoord is:
bij bakker Kees Gutter op het
Purmerplein
De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 191 is:
Wouter Bruggink
via de website van dit blad.
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

OPLOSSING PUZZEL NR 191

telefoonnummer:

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

PPBK192

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

