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Kantoor en werkplaats
Nieuwendammerkade 22-B
1022 AB Amsterdam

www.vanelmpt.com
tel. 020 - 632 42 39

email info@vanelmpt.com

Onderhoud & Renovaties
Restauraties & Verbouwingen

Monumenten  herstel
Bouwkundige werkzaamheden

Machinaal Timmerwerk

Aannemersbedrijf Van Elmpt

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

VAN 6 T/M 27 
AUGUSTUS ZIJN WIJ 

GEOPEND OP 
MAANDAG, DONDER-
DAG EN VRIJDAG IVM 
DE VAKANTIEPERIODE

Hittegolf
een serie van minstens 5 zomerse dagen, 

waarvan er zeker 3 tropisch zijn.

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

In Nederland is offi cieel sprake van een hittegolf als de maximumtem-
peratuur bij het KNMI in De Bilt gedurende tenminste 5 dagen elke 
dag 25 graden of hoger is (zomerse dagen). Bovendien moet het in die 
5 dagen op zeker 3 dagen minstens 30 graden zijn (tropische dagen).

Sinds 1901 telt het KNMI het aantal landelijke hittegolven. In 2016 heb-
ben we de temperatuurreeksen van de vijf oudste KNMI-meetstations 
herzien en herberekeningen gedaan. Voor het station De Bilt waren 
de benodigde temperatuur-
correcties op warme, zonnige 
zomerdagen het grootst. Dit 
heeft ertoe geleid dat een 
aantal hittegolven voor 1951 
zijn komen te vervallen. 

De langste hittegolf beleefde ons land in 1975. Op 29 juli begon een 
aaneengesloten reeks van achttien zomerse dagen, waarvan er zes tro-
pisch waren. In de zomer van 1976 kwam een hittegolf voor van 17 
dagen, waarvan er 10 tropisch waren.

Ook de hittegolf in de zomer van 2006 tussen 15 en 30 juli was met 
een lengte van 16 dagen één van de langste en meest intense in zeker 
100 jaar. Dat was de tweede hittegolf van 2006, ook tussen 30 juni en 6 
juli werd het criterium voor een landelijke hittegolf bereikt.

Regionaal in Brabant en Limburg komen vaker hittegolven voor. Ze 
duren hier vaak ook langer dan elders. Het noorden telt er minder en 
langs de kust is tropische warmte bijzonder. 



- - - m o p j e - - -

tekstverzorging
NET GEZET

in fo@netgezet .n lin fo@netgezet .n l

Verras u zelf eens
en vraag vrijblijvend

een off erte aan voor uw 
drukwerk.

Kijk en vergelijk !

www.netgezet.nl

Symaja 
NOG EVEN SNEL  STRAKKER IN JE VEL !!!!!                         website: www.symaja.nl 
GRATIS PROEBEHANDELING (ULTRATONE)       email: info@symaja.nl 
T.W.V. € 40,- VERLIES PLAATSELIJK 1 TOT 4 CM       tel.: 0620024657  

BINNEN 20 MINUTEN. (PER BEHANDELING).     Nieuwendammerdijk 526 L3 
     1023 BX Amsterdam 

• Meer energie, vitaliteit & kracht       
• Verlichting van pijnklachten 
• Afslanken & figuurcorrectie  
• Anti-aging & huidverbetering  
• Massages en counseling 

     
DE BEHANDELINGEN WORDEN VERGOED DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS  
EN GAAT DUS NIET VAN UW EIGEN RISICO AF!  

Ultratone behandeling - bij Symaja

Ultratone is al 50 jaar pionier en marktleider op het gebied van 
biostimulatie technieken voor fi guurcorrectie, vetreductie, anti-cellu-
lite, anti-aging, pijnbestrijding, herstelbevordering, huid- en spierver-
steviging, verkorting van blessuretijd, verhoging van bewegingsvrijheid, 
verbeteren sportprestaties én non-chirurgische facelifts.

Ultratone werkt met het lichaam samen door de lichaamseigen fysiolo-
gische processen te imiteren, stimuleren en verbeteren. Op die manier 
worden gezicht en lichaam van mannen en vrouwen weer als in een 
droom.

Hoe werkt ultratone?
Met biostimualtie wordt vitaliteit 
op celniveau geactiveerd. Door 
afwisselende patronen en golfvor-
men van specifi eke signalen wordt 
vetvrijgave gestimuleerd, afvalstof-
fen verwijderd, de lymfatische circulatie verbeterd, spiervezels gestimu-
leerd en de huid verjongd. Dit levert optimale, snelle en langdurige 
resultaten op!

Hoe voelt een Ultratonebehandeling aan?
Een vibratie (trilling) en spiercontractie signaal worden gelijktijdig op 
het lichaam afgegeven. De spieraanspanning voelt niet schokkerig of 
pijnlijk maar er wordt geleidelijk naar een maximale spiercontractie 
toegewerkt. Het Ultrawave signaal staat dan ook bekend als het meest 
comfortabele elektrostimulatie signaal ter wereld.

Elke minuut verandert het signaal 
en je ervaart op elk lichaamsge-
bied een andere sensatie. De Ul-
trawave golfvorm bestaat uit een 
samengesteld signaal van micro-
stroom, licht en specifi eke frequen-
ties voor vetreductie, lymfedrainage, 
spiercontractie en huidverbetering. 

Het is dan ook niet te vergelijken met andere vormen van elektrische 
spierstimulatie (EMS).

De Ultratone Bioenergy systemen geven direct resultaat; al binnen een 
proefbehandeling van 15 minuten. Met plaatselijke omvangverminde-
ring (op één meetplek) van 1-4 cm na 15 minuten.

Ons cadeau voor jou is de ideale manier om jezelf te overtuigen van 
de werking van Biostimulatie en kennis te maken met onze andere 
mogelijkheden om vitaal ouder te worden. Wij bieden met onze totaal-
oplossingen aantrekkelijke alternatieven voor elk esthetisch probleem 
zoals een facelift of liposuctie.

BOEK UW GRATIS PROEFBEHANDELING 
BIJ SYMAJA

tel: 06 20 0246 57         Nieuwendammerdijk 526 L3  - Amsterdam

Een man loopt een bar in, gaat zit-
ten en bestelt 3 whisky's. Hij drinkt 
de glazen leeg, betaalt de drankjes 
en gaat weer weg. Dit ritueel gaat 
zo enkele weken door. De barman 
is nieuwsgierig geworden en vraag 
op een dag waarom de man elke 
dag drie glazen whisky bestelt. De 
man antwoordt: "Ik ging vroeger 
altijd met mijn twee broers een 
glaasje whisky drinken. Mijn broers 
zijn inmiddels overleden, maar ik 
wil de traditie voort zetten." 
De barman vindt dit een mooi 
gebaar en begroet de man bij zijn 
volgende bezoeken zeer vrien-
delijk. Twee weken na hun gesprek, 
komt de man binnen en bestelt 
twee whisky. Verbaasd vraagt de 
barman waarom hij twee whisky 
wil in plaats van drie. Waarop de 
man antwoordt: "Ik ben gestopt 
met drinken!"

De sandaal

Aangenomen wordt dat in de 
periode 15.000 – 12.000 voor 
Christus schoeisel voor het eerst 
in gebruik genomen werd. Deze 
‘schoenen’ waren gemaakt van 
dierenhuiden en voornamelijk 
bedoeld als bescherming tegen de 
kou. 

Egypte 
In de oude Egyptische samenle-
ving waren schoenen niet zozeer 
van praktisch nut, maar veel-
eer een statussymbool voor de 
hogere klassen. Op blote voeten 
lopen was vrij normaal en pas 
na ca. 1500 voor Christus werd 
het geleidelijk aan gebruikelijker 
schoenen te dragen. Rijkere man-
nen droegen schoeisel van zacht 
leer, vaak versierd met goud en 
juwelen. Vrouwen gebruikten 
gevlochten riet om de voeten te 
bekleden. Farao’s moesten in de 
Egyptische samenleving laten zien 
dat zij boven de rest stonden. Dit 
deden zij onder andere door mid-
del van sandalen van papyrus of 
zacht leer met een opgekrulde 
punt. Slaven en de allerarmsten 
mochten geen schoenen dragen. 
Zo werden rijk en arm door mid-
del van schoeisel onderscheiden 
van elkaar.

Grieken en Romeinen
In de Klassieke Oudheid waren 
sandalen gemeengoed. De 
Griekse sandalen waren vaak erg 
eenvoudig en bestonden uit een 
veelvoud van riempjes die over 
de voet (en soms ook enkel) vast-
gemaakt werden. Iedereen droeg 

dit schoei-
sel en zelfs 
de Griekse 
goden werden 
afgebeeld met 
de sandaal.  
Vrouwen 

droegen de sandalen ook, maar 
gebruikten hierbij soms hoge 
kurkzolen om langer en slanker te 
lijken. Deze sandalenmode werd 
overgenomen door de Romeinen. 
Vooral rijke Romeinen hechtten 
veel belang aan hun schoeisel. Vaak 
was dit het duurste onderdeel van 
hun kledij en lieten zij beroemde 
kunstenaars hun 
schoenen ontwerpen. 
Bij Masterschoenen op het 
Purmerplein kunt u de laat-
ste mode sandalen voordeliger 
aanschaffen dan de oude 
Romeinen deden.

Grachtenfestival

Zaterdag 11 augustus komt Het 
Grachtenfestival voor een klein 
uitstapje naar onze buurt! 12 strij-
kers van het Nescio Ensemble 
geven een concert op het grasveld 
bij het speeltuintje aan de Midde-
liestraat.
Voor jong & oud! Gratis entree.

Zaterdag 11 augustus om 16.00 
bent u allen welkom !
Er staat een aantal stoelen klaar, 
maar je mag ook lekker in het gras 
zitten. Neem je picknickmand mee 
en geniet van dit gratis zomercon-
cert!



Bus 32 wordt 35

Door de invoering van de nieuwe 
dienstregeling voor het openbaar 
vervoer in verband met de in ge-
bruikname van de metrolijn die 
Zuid en Noord verbindt, is de ver-
trouwde buslijn 32 (sinds 1964) 
veranderd in buslijn 35.
Even wennen maar weer.

Nieuws van 

 Vanaf nu ook fysiofitness.

Avenhornstraat 41 
in gezondheidscentrum Tuindorp-Nieuwendam 

Voor een afspraak of informatie, tel: 020-6366183

  Kwaliteit en persoonlijke aandacht.

  Ook voor kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, 
  dry needling, longfysiotherapie. Lid van claudicationet.

 Voor meer informatie: http://fysiotherapiezwart.nl

spreuk van de maand

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ? 
 De prijs van dit blokje is € 54,85 

inclusief BTW en bijdrage bezorging. 
Half blokje: € 42,75 (all in)

Voor leden 
van de winkeliersvereniging:

heel blokje: € 47,35 
half blokje: € 35,25

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 
of kijk op www.netgezet.nl

De warmte sloeg regelmatig toe in 
Het Baken maar het klaverjassen, 
de bingo en natuurlijk de maaltij-
den gingen gewoon door! Ons 
doel, de eenzame ouderen een 
paar gezellige uurtjes te bezorgen, 
wordt steeds bereikt maar (helaas) 
blijkt dit ook heel nodig. Komt u 
ook een keertje buurten, u bent 
welkom! Onze vrijwilligers bieden 
onze ouderen een “thuis”. Hoe 
ziet de augustus-agenda eruit?!

Er wordt geklaverjast op 6, 13, 20 
en 27 augustus, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 12 augus-
tus worden de klaverjaskaarten 
geschud, aanvang 12.45 uur, kosten 
€ 2,00 p.p.
Op woensdag 22 augustus 
wordt er gesjoeld, aanvang 13.00 
uur inclusief een kopje koffie/thee 
voor € 2,00.
Op zondag 26 augustus 
worden de bingoballetjes uit de 
kast getrokken, aanvang 13.00 uur, 
kom ook en win een mooie prijs, 
kosten € 3,00 p.p.!
Elke donderdag (2, 9, 16, 23 en 
30 augustus) wordt een lekker 
kopje koffie geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd.
Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (aanmeldingen graag op 020-
6372714).

NIEUW: elke derde donderdag is 
de koffie/thee gratis inclusief een 
koek, dit betekent dat u op 21 juni 
zonder portemonnee mag binnen-
stappen!

Voor alle activiteiten geldt: tevor-
en aanmelden want VOL = VOL.

OPROEP 
Het Baken is op korte termijn op 
zoek naar een coördinator die op 
zelfstandige wijze de vele zaken, 
die (ad hoc) op hem/haar afkomen, 
afhandelt dan wel communiceert 
met bestuur/vrijwilligers. Bel ge-
rust voor nadere informatie: 
023-5571816.

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

Verwarring ontstaat 
als je verstand 
niet wil horen 

wat je hart zegt.

NN

FysioFitness bij fysiotherapie Zwart

FysioFitness is een vorm van fitness onder begeleiding van een fysio-
therapeut waarbij het trainingsschema zodanig is opgesteld dat u on-
danks uw beperkingen toch kunt sporten. 

Het doel van FysioFitness is door middel van training de conditie/be-
lastbaarheid te vergroten zowel totaal (algehele conditie) als lokaal 
(klachtengebied). Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen be-
lasting (wat u met uw lichaam doet) en belastbaarheid (dat wat uw 
lichaam kan hebben).

Deze trainingen zijn bedoeld voor iedereen. Vooral mensen die zich 
niet thuis voelen in de sportschool, of mensen die een persoonlijke 
begeleiding wensen.
Niet alleen mensen met klachten aan gewrichten, pezen of spieren 
hebben baat bij deze oefenvormen maar ook mensen met RSI, long-
aandoeningen, reuma, hart- en vaatziekten, burn out of overgewicht 
zullen de voordelen merken na een periode een aangepaste training 
gevolgd te hebben.

Voorafgaand aan de eerste training vindt een individuele intake plaats. 
Deze bestaat uit een vraaggesprek en fysiek onderzoek. Het doel is de 
persoonlijke lichamelijke situatie in kaart te brengen. Zodoende kan 
een inschatting gemaakt worden van uw huidig lichamelijk functioneren 
en de daarmee samenhangende beperkingen.
Tijdens uw training is uw fysiotherapeut altijd aanwezig om u te assis-
teren en uitleg te geven. Alle vragen die u hebt omtrent training en het 
verloop kunnen ten alle tijden besproken worden. Door de intensieve 
begeleiding en de verantwoorde manier van trainen kunt u eerder en 
effectiever resultaat zien van uw inspanning.

60+fit is voor mensen van 60 jaar en ouder die de fitheid en kracht 
van hun lijf willen behouden en/of verbeteren. Bovendien sport u met 
leeftijdsgenoten en in een omgeving waar uitstekende begeleiding aan-
wezig is.

Stel het niet langer uit
Bel ons voor een afspraak. Of indien u nog enkele vragen heeft: een 
vrijblijvende afspraak is zo gemaakt.  
Fysiotherapie Zwart
Avenhornstraat 41
Tuindorp Nieuwendam
Tel nr.  020-6366183



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 aug bij Dierenspeciaalzaak Vermeulen
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK160

Schrijf het antwoord op een blaadje of onderstaand 
strookje en lever het zo spoedig mogelijk in bij 
Dierenspeciaalzaak Vermeulen of via ‘contact’ op
www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 15,-

OPLOSSING PUZZEL 
NUMMER 159

de fabrikant 
De winnaar van puzzel 159 is: 
mevr. C van Leeuwen
Zwaagstraat 23

VAN HARTE GEFELICITEERD !
U kunt de waardebon afhalen bij  
Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

(vijf)

Wat heeft vier vingers en 
een duim, maar leeft niet?

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

Purmerplein 26 
 Amsterdam 

tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

Het is weer BBQ weer !

Wij hebben alles in huis 
voor een geslaagde 
barbecuemaaltijd

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Vanaf 
dinsdag 14 augustus 

staan wij 
gebruind en 

uitgerust 
weer voor u klaar !

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

Eigen reparatieatelier in onze zaak, 
voor reparaties aan alle gouden en 

zilveren sieraden.

Ook inruil oud goud 
voor contant geld

Snelle service 
(dezelfde week klaar) 

Kom langs voor een vrijblijvende waardebepaling

Volg ons op 
Facebook!

Juwelier Akkermans

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

Dealer: 
Dutch Perfect

AZOR
BSP 

en vele andere 
(top)merken

In 1 dag
 klaar

1 uur bandenservice

Nog een fi jne augustus 
(vakantie) maand gewenst !

augustus aanbieding:

Carocroc
PREMIUM 
HONDENVOER

15 kg            35,95

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

Lees de PURMERPLEINBUURTKRANT
ook online.

Daar vindt u o.a. deze krant online,
handige links naar de website van onze 

adverteerders, 
vorige nummers van de PPBK 

en nog veel meer.

Ga naar:

 www.purmerpleinbuurtkrant.nl


