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Vaderdag

zondag 20 juni
Betekenis van Vaderdag
Vaderdag is een feestdag waarop we de vaders eren. In Nederland
wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag van juni. Niet elk land
viert het op de derde zondag, in België viert men het bijvoorbeeld op
de tweede zondag van juni.

    
 
 

Geschiedenis
Moederdag werd al een lange tijd gevierd, maar Vaderdag is helemaal
niet zo oud. In 1909 werd Vaderdag voor het eerst geïntroduceerd, dit
was door dochter van een oud veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. Zij had zoveel begrip voor haar vader dat ze besloot om hem
een dag extra in de watten te leggen. De eerste Vaderdag vond plaats
op 19 juni 1910. Het Amerikaanse congres wilde Vaderdag nog niet ofﬁcieel maken, dit gebeurde pas in 1972.

OOK LEUK OM CADEAU TE GEVEN!

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

Viering
De vader krijgt op Vaderdag vaak een ontbijt op bed en daarnaast ook
cadeautjes. Veel basisscholen laten kinderen cadeautjes maken die ze
dan op Vaderdag aan hun vader kunnen geven. Ook Vaderdag is erg
commercieel geworden.Vooral elektronica winkels hebben speciale Vaderdag aanbiedingen.
Wanneer is het Vaderdag?
Vaderdag valt elk jaar op de derde zondag van juni. De datum van Vaderdag verschilt dus per jaar. Wat niet verandert is dat u uw inkopen
voor Vaderdag gezellig op het Purmerplein kunt doen! Daar is werkelijk
van alles te vinden om vaders gelukkig te maken !

Purmerplein 12, Amsterdam
Zonneplein 10a, Amsterdam

Restaurant Lazuur
Met het uitzicht op de eventuele heropening op 9 juni
zijn we op zoek naar versterking in ons team.

de zon gaat schijnen

!

wij hebben een leuke
collectie
zomerschoenen !

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Gevraagd:
Fulltime en parttime bedieningsmedewerkers,
Supervisors en Runners
Heb je interesse dan kun je langskomen, bellen 020-636 01 54
of mailen naar info@restaurantlazuur.nl

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam
020 636 01 54

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

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

DE WINKELS ZIJN WEER OPEN !

Corona in de Stad

Ruim een jaar geleden begon de eerste lockdown en werd het leven
van mensen in Nederland en Amsterdam radicaal anders. Het Amsterdam Museum besloot samen met diverse partners in de stad om de
De norm van 1,5 meter geldt
overal, dus ook
unieke tijdgeest te vatten voor de toekomst en opende op 15 mei
• In de winkels op het Purmerplein
2020 een verbindende digitale tentoonstelling over corona: Corona
in de Stad.
• Niet meer dan 2 klanten per keer
In de nog steeds groeiende tentoonstelling, die te zien is via
• Betaal zoveel mogelijk met PIN
www.coronaindestad.nl,
toont
• Draag een mond- en neusmasker
het Amsterdam Museum hoe
in de winkels !
mensen het coronavirus, de
maatregelen en de anderhalvemetersamenleving beleven. Niet
de beslissingen van bestuurders
en experts omtrent het coronavirus maar juist het alledaagse leven
staat in deze tentoonstelling van
en voor Amsterdammers centraal. De digitale tentoonstelling
Corona in de Stad, www.coronaindestad.nl is inmiddels bezocht door
ruim 150.000 mensen.
Vanaf april 2020 konden Amsterdammers en liefhebbers van de
stad hun ervaringen insturen. Bijna
3.000 foto’s, video’s, tekeningen,
columns, magazines, brieven, gePurmerplein
dichten en liederen zijn te zien in
buurtkrant gemist?
Corona in de Stad. Leuke, mooie
en grappige inzendingen maar ook
Elke maand liggen er verse
verdrietige, hartverwarmende en
Purmerpleinbuurtkranten voor u
serieuze. Organisaties als Stadsdeel
klaar bij:
West, ZID Theater, Storytelling
Centre, FOAM, de universiteit van
• Ontmoetingscentrum Het Baken
Amsterdam, Paradiso en de vrijwilin de Avenhornstraat
ligerscentrale Amsterdam zijn bij
• Medisch Centrum (fysiotherahet project betrokken en openden
pie) in de Avenhornstraat
speciale themazalen.
• v/h De Purmerschool in de
Reizende buitententoonstelling
Schermerstraat
Het Amsterdam Museum opent een reizende de buitententoonstelling
• Buurthuis De Driehoek in
1 jaar ‘Corona in de Stad’ die op verschillende plekken in de stad te
Buiksloot
zien zal zijn. Tot 15 juni staat de buitententoonstelling op de IJ-pro• verder bij alle winkels op en
menade in Amsterdam Noord. Op grote borden in de buitenlucht is
rond het Purmerplein en u kunt
een selectie van 23 werken te zien van de circa 3.000 inzendingen die
de PPBK lezen en/of downloaden inwoners en liefhebbers van Amsterdam, kunstenaars en culturele orop: purmerpleinbuurtkrant.nl
ganisaties hebben ingestuurd naar het Amsterdam Museum over hoe
zij in hun alledaagse leven omgaan met corona. Verdrietige verhalen
maar vooral ook verhalen van hoop en veerkracht. Met de selectie
HIER
foto’s, gedichten, en tekeningen blikt de buitententoonsteluw bedrijfsnaam en ingezonden
ling terug op het afgelopen jaar. De buitententoonstelling staat tot 15
adresgegevens voor juni op de IJ-Promenade en zal daarna te zien zijn op Plein’40-’45 in
Amsterdam West en vervolgens in Amsterdam Zuidoost.
maar € 25,Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen

---cartoon---

(ex BTW en bijdrage verspreiding)

(ingezonden door: Amsterdam Museum)

spreuk van de maand

Hij die nergens
moeite voor doet,
zal nooit iets
krijgen wat de
moeite waard is!
Nys

zondag 20 juni

onbegrip
door Rijk van den Hoek.
Terwijl ik dit schrijf, debatteert
de tweede kamer over het terugsturen van mensen naar Syrië. Het
gaat om mensen die gevlucht zijn
uit eten land waar de president
een vuile oorlog voert tegen het
eigen volk.
In de tweede kamer zitten mensen,
die in Nederland zijn opgegroeid
in een vrije maatschappij, waarin
welvaart heerst en waar je zelfs als
volksvertegenwoordiger een zeer
ruim inkomen krijgt en een kamer waarin je zelfs een piano kunt
neerzetten.
Het is voor veel Nederlanders die
na Wereldoorlog II geboren zijn
moeilijk voor te stellen hoe je als
mens moet zien te overleven in
een situatie van oorlog, schaarste,
honger, kortom levensbedreigende
onveiligheid en dus doorlopende
angst. De meeste vluchtelingen
komen met die schrik en die angst
naar Europa.
Ik hoor een vertegenwoordiger van een politieke partij in de
tweede kamer over de vluchtelingen praten alsof dat allemaal verkrachters, dieven en moordenaars
zijn, en die van “ons brave Nederlanders” gratis huisvesting, voedsel,
sociale verzekering en zorg krijgen.
Je zal maar gevlucht zijn juist voor
zulke wandaden. En dan zo ontvangen worden. Beschuldigd van diefstal van de Nederlandse arbeiders.
Natuurlijk is het duidelijk dat de
laagst betaalden in ons land in de
laatste twintig of dertig jaar steeds
meer zijn uitgeknepen ten gunste
van de dividendtrekkers. Maar dat
werd niet gedaan door immigranten, maar door mensen die door
ons gekozen zijn om de baas over
ons te spelen.
En ook is het glashelder dat
mensen die meer geld hebben, die
naar de betere scholen gingen, in
de betere wijken wonen, steeds
meer van de welvaart in ons land
kunnen genieten. Die mensen beweren dat het heel goed gaat met
ons land.
Maar dat mensen die telkens de
klappen krijgen, niet gaan stemmen, of wel, maar dan op partijen
die deze wantoestanden in stand
houden, of op partijen die immigranten, vluchtelingen de schuld
geven in plaats van op partijen die
voor een gezondere verdeling zijn,
is iets wat ik niet begrijp.

N���w� v��

Op 26 april was het de welbekende
Lintjesdag en Wil de Mare, de
coördinator in Het Baken, heeft
een koninklijk lintje ontvangen!
Terecht, niet voor alleen het vele
vrijwilligerswerk uit het verleden
maar ook voor haar dagelijkse
inzet voor Het Baken. De gastenlijst opstellen, het geld innen, de
kas opmaken, een praatje maken
met de gasten, niets is haar te veel.

De terrassen zijn open, dat doet
ons deugd, maar helaas zijn er nog
geen daadwerkelijke versoepelingen voor de binnen-horeca; we
gaan daarom gestaag door met het
koken van de maaltijden die door
speciale ﬁetsvrijwilligers worden
bezorgd bij onze vaste gasten.
Uiteraard gaan we de zomer vieren met wat kofﬁe-uurtjes in onze
tuin, want daar zijn onze ouderen
aan toe!
Het bestuur buigt zich nu over wat
meer terrasactiviteiten; gaandeweg
hopen we dat het kabinet de horeca zal gaan openen en dat de vrijwilligers weer ouderwets mogen
koken voor de gasten aan tafel.
Interesse? Bel met 020-6372714,
spreek de boodschap in of bel
023-5571816. Wij zorgen dat u
teruggebeld wordt.
Uiteraard hopen wij u in de toekomst als vaste gast aan tafel te
mogen begroeten!
Er wordt gekookt op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag; per
3-gangen-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. Komt u ook een keer buurten, welkom!
Houd onze raamposters in de
gaten, u ziet vanzelf levendigheid
als de horeca weer open mag.

Gezocht:
huizen met te veel lood in het water.

NET GEZET
tekstverzorging

Waarschijnlijk heeft u de nieuwsberichten over loden leidingen wel
gezien de laatste tijd. In onze buurt zijn huizen van o.a. Ymere met wij verzorgen
loden leidingen. Veel mensen hebben te veel lood in hun water maar
al uw
hebben geen geld voor een verbouwing. Er zijn ﬁlters beschikbaar, maar
drukwerk
deze zijn niet getest in Nederland. Wij zijn op zoek naar mensen die
en reclame
te veel lood in hun water hebben, om daar ﬁltersystemen bij te testen.
Dit doen we gratis, en we
www.netgezet.nl
testen of de ﬁlters werken
(korte en lange termijn).
06 29 28 30 97
We zijn een klein bedrijfje
zonder marketingbudget
---m0pje--maar met een eervolle missie: geen lood meer uit de
Vader, een fervent electronicakraan.
knutselaar, slaagt erin een leugendetector robot in elkaar te knutEr zijn huizen rond het Purmerplein met loden leidingen. Heeft u dit selen.
al getest en blijkt dat u te veel lood in het water heeft? U kunt gra- Die avond komt Jantje 2 uur later
tis meedoen aan een test waarbij het lood wordt geﬁlterd. Water-Lab dan gewoonlijk van school.
zoekt huishoudens waarbij een hoog loodgehalte is aangetoond maar Vader: – Waar ben je al die tijd genog niet is gesaneerd. Zij test een ﬁlter op de werking op uw kraan. bleven ?
Dit is geheel kosteloos. Neemt contact op met info@water-lab.nl als u Jantje: – Ik was naar de bibliotheek
hier interesse in heeft.
(Ingezonden door: Floris van Dijk,Water-Lab) om een spreekbeurt voor te bereiden.
De robot rijdt recht naar Jantje
toe en verkoopt hem een oplawaai …
Vader: – Jantje, deze robot is een
leugendetector ! Je kunt beter de
waarheid vertellen !
Jantje: – Ok… ik was bij Piet en
wij hebben naar een ﬁlm gekeken.
Vader: – Welke ﬁlm ?
Jantje: – De 10 Geboden.
En paf ! De robot verkoopt Jantje
alweer een draai om zijn oren …
De nieuwe, milieuvriendelijke manier van onkruid verwijderen op het Pur- Jantje: – Auw zeg !! Nou ja, feitelijk
merplein. Gaat nu met stoom.
(foto: GVN) was het een pornoﬁlm…
Vader: – Ik schaam mij voor jou,
op jouw leeftijd loog ik nooit
tegen mijn ouders ...
Garantie voor Topkwaliteit
En paf ! Vader krijgt een klap toeSlagerij OOSTWAL
gedeeld van de robot…
Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992
Moeder vindt dit alles kostelijk en
lacht: - Dit is echt wel je zoon….
En paf ! En oorveeg voor de
moeder…

Het is weer BBQ weer !

Wilt u ook voordelig
adverteren in de
Purmerpleinbuurtkrant ?

Ook online
met gratis link naar uw website.

Wij hebben alles in huis voor
een geslaagde barbecuemaaltijd

SLAGERIJ OOSTWAL

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

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

Het is bijna niet voor
te stellen maar we gaan
richting de zomer !

Nu zijn
die prachtige
ventilatoren
nog op voorraad.
Als het straks weer
40 graden wordt
grijpt u misschien mis.

VOOR VADER !
Het bruggetje aan het einde van het Molenpad, over het Grote Die.
Stamt uit de ijstijd :)

EEN LEUKE
KADOBON
Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team

Fa. Lafeber

Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Uitvaart 1001lichtjes
Mooi, warm en waardevol afscheid
Uitvaart 1001lichtjes is een
uitvaartonderneming uit de buurt die
met je meedenkt. We zijn gevestigd
in Schellingwoude en bij overlijden
dag en nacht bereikbaar op
0299-240012 voor directe hulp bij
het nemen van de eerste stappen.
Liesbeth Steur en
Richard Schimmelpennink
www.uitvaart1001lichtjes.nl

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

Verschillende
bier- en wijnpakketten
voor VADERDAG !

VERMEULEN

juni aanbieding

juni aanbieding

Verse vissalades van de
Nieuwendammerrokerij
Boerenkaas
extra belegen
€ 11,99 per kilo

Dierenvoeding
Purmerplein 9
tel: 6360308

Moderna kattenbak grijs
50,5 x 38,5 x 38 cm

(tonijn, makreel, zalm, vissoep)

Brokkelkaas
€ 14,99 per kilo

Locale
openingstijden:
Purmerplein 27
di-vr 10:00 -18:00
Heeft u vragen of suggesties?
za 10:00 - 17:00 Graag mailen naar localeshop@ziggo.nl tel: 020-6327673

Normaal € 23,95
Deze maand € 19,95
www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

OPLOSSING PUZZEL NR 193

Juwelier

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

Akkermans

Dit horloge is van edelstaal
met doublé accenten en
heeft diamantjes in de
wijzerplaat. Prijs: €399

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

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,-

De winnaar van
de vijfeurofotopuzzel 193 is:
Mirjam Hagman,
ingezonden via de website.
Van harte gefeliciteerd.
U kunt de waardebon afhalen bij
fa. Lafeber, Purmerplein 13

VIJFEUROFOTOPUZZEL
Waar is dit?

OPLOSSING:
De foto is gemaakt
Naam:
Adres:

Het juiste antwoord is:
bij Locale Delicatessen,
Purmerplein 27

telefoonnummer:

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

PPBK194

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

