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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

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

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Kom het ervaren in de 

winkel

Ook zeer geschikt voor 

slechthorenden

REVOLUTIONAIR !
In de zeventiende eeuw krijgt de term 'carnaval' in Europa de over-
hand voor feesten die zich kenmerken door vermommingen, omme-
gangen, de instelling van een spotheerschappij met een eigen hiërar-
chie en uitbundig eten en drinken. In de middeleeuwen sprak men 
van de Vastenavondviering, waarin men nog één keer luidruchtig kon 
feestvieren met veel spijs en drank om vervolgens vanaf Aswoensdag 
de rooms-katholieke vastentijd in te gaan als voorbereiding op Pasen. 

In één van de verklaringen voor het woord 'carnaval' wordt de relatie 
tussen dit uitbundige feest en de daarop volgende vasten gelegd: car-
ne vale betekent vlees vaarwel. Een andere verklaring voor het woord 
bestaat uit de veronderstelde afl eiding van carrus navalis, een scheeps-
wagen die in de Vastenavondtijd door de straten werd getrokken met 
aan boord vermomde vierders. 

Met uitzondering van een aantal plaatsen in Limburg en Noord-Brabant 
waar in de negentiende eeuw de organisatie van carnavalsvieringen 
weer werd opgepakt, is de overgrote meerderheid van de carnavals-
verenigingen opgericht na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw bleef de viering, op enkele uitzonderingen na, 
nog beperkt tot de zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant, 
waar het merendeel van de bevolking katholiek was. In de loop van 
de jaren zestig overschreed het carnaval overschreed de grens van de 
‘grote rivieren’, de Maas en de Rijn. Aan het einde van de twintigste 
eeuw komt men in alle provincies van Nederland carnavalsverenigin-
gen tegen.

CARNAVAL
3, 4 en 5 maart

Laat er dan een briljant op zetten 
door goudsmid Anja Akkermans. 

Maak de ring compleet met 
pareldraad aanschuifringen.

Uitgekeken op je trouwring maar niet op je huwelijk? 

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

Juwelier Akkermans



Louis Vinkloop

10 maart 2019, 10:30 - 13:00 uur

De ATOS Louis Vinkloop neemt je zondag 10 maart door het mooie 
landelijke deel van Amsterdam-Noord. Voor de zestiende keer voert 
het hardloopparcours je onder meer langs het Noordhollandsch Ka-
naal, de golfbaan Waterland en de oneindige weilanden rond Zunder-
dorp. Start en fi nish zijn op de atletiekbaan van organisator AV Atos, 
dé atletiekvereniging van Amsterdam-Noord. 
Je kunt meedoen aan de 1 km-jeugdloop en de 5 en 10 kilometer.
Sportpark Elzenhagen J.H. Hisgenpad 1, Amsterdam

Toegangsprijs en kaarten bestellen
1 km-jeugdloop: gratis bij voorinschrijving
5 km: 7 euro bij voorinschrijving
10 km: 9 euro bij voorinschrijving

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

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

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

SLAGERIJ OOSTWAL

woensdag     gehaktdag

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

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

Carnaval

- - - l e z e r s  s c h r i j v e n - - -

Ik vind een compliment aan de 
apotheek op zijn plaats omdat ze 
tegenwoordig zulke leuke etalages 
maken. Echt een vooruitgang voor 
het aangezicht van het Purmer-
plein.
Elly Klerk (via de website)

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.purmerpleinbuurtkrant.nl

Zou het deze winter nog lukken, 
lekker schaatsen op de Breek in 
Nieuwendam.

Radiografi sch bestuurd, 
besteld, afgehaald, 
genummerd, verkocht, 
verhuurd, gesloopt, 
vernieuwd, achterhaald, 
verbeterd, opgeknapt,
gegeten, gesmaakt, 
zolang de pijpen het houden 
blijven wij bespaard, 
geen gedonder aan de deur, 
de daken schoon, 
de groeten, 
de koppen omhoog, 
alle kanten uit, 
de kleuren van de regenboog, 
met of zonder haar,
met het mos onder de schoenen, 
ons leven, 
met, 
naast,
zonder,
boven,
beneden,
in de keuken,
in het vliegtuig,
er op of 
er onder,
met er aan,
voor iedereen, 
twee patat met of zonder.
Eric.

De nieuwe kleren 
van de keizer

Er was eens een keizer die erg op 
zijn uiterlijk gesteld was. Zijn kleer-
makers maakten steeds duurdere 
gewaden, maar de keizer raakte 
toch steeds verveeld. Uiteindelijk 
wilde de keizer iets heel bijzonders 
en beval zijn kleermakers een ge-
waad te maken van ‘de stof die niet 
bestaat’.

De zoek-
tocht naar 
‘de stof die 
niet bestaat’ 
en de stof 
waarvan de 
kleermakers 

het nieuwe gewaad van de keizer 
maken, vormen de kern van het 
wereldberoemde sprookje De 
nieuwe kleren van de keizer van 
Hans Christian Andersen uit 1837.

Aan het eind van de eeuw waarin 
Andersen zijn sprookje schreef, 
componeerde Joseph Haydn het 
‘Keizer Kwartet’. Gefascineerd 
door deze fraaie compositie én 
het grappige en tegelijkertijd mo-
raliserende en ironische sprookje, 
besloot het Vespucci Kwartet 
beide bij elkaar te brengen.

En zo ontstond, in een wereld 
waarin uiterlijk en imago alsmaar 
belangrijker lijken te worden, in 
samenwerking met acteur Steef 
Hupkes, De nieuwe kleren van de 
keizer. Een speelse en muzikale 
kindervoorstelling (4+) over ijdel-
heid – met Hupkes in de huid van 
de ijdele keizer.

Het Vespucci Kwartet bestaat uit 
Lisanne Soeterbroek (viool), Jea-
nine van Amsterdam (viool), Ste-
phanie Steiner (altviool) en Douw 
Fonda (cello). Het jonge kwartet 
speelt sinds 2009 op uiteenlo-
pende podia en festivals in Neder-
land en Duitsland. 

De voorstelling in de Buik-
sloterkerk is op zondag 17 
maart, begint om 11.00 uur en 
duurt 45 minuten. De kerk is open 
vanaf 10.30 uur.

Entree (inclusief koffi e, thee, li-
monade): € 8,00 (tot 12 jaar), 
€ 14,00 (vanaf 12 jaar), € 11,00 
(Vrienden Buiksloterkerk).

Kaarten zijn te koop aan de deur.



Komt u ook een keer binnenstap-
pen in Het Baken? Op de dinsdag, 
donderdag en vrijdag koken 
onze vrijwilligers een warme maal-
tijd! Voor € 5,50 kunt u aanschui-
ven voor een soepje, hoofdgerecht, 
toetje en een kopje thee/koffi e. 
Kom een keer met uw vriend of 
vriendin, buurman of buurvrouw, 
welkom!
Wel graag tevoren aanmelden, zo-
dat er op u wordt gerekend!

Hoe ziet de maart agenda er uit?

Er wordt geklaverjast op 4, 11, 
18 en 25 maart, aanvang 12.45 
uur. Ook op zondag 10 maart 
worden de kaarten geschud, aan-
vang 12.45 uur, kosten € 2,00 p.p.

Zondag 3 maart kunnen er weer 
spelletjes worden gespeeld (van 
11.00 tot 12.30 uur, kosten € 1,00 
inclusief koffi e + …).

Op woensdag 20 maart kan er 
gesjoeld worden, aanvang 13.00 
uur inclusief een kopje koffi e/thee 
voor € 2,00.

Op zondag 24 maart start om 
13.00 uur de bingo, kom ook en ga 
met een prijsje naar huis!

Elke donderdag (7, 14, 21 en 
28 maart) wordt een lekker 
kopje koffi e geschonken (€ 1,00 
van 10.00 tot 12.00 uur), aanslui-
tend wordt een lunch (€ 2,00) 
geserveerd. 

Elke derde donderdag is de koffi e/
thee gratis inclusief een koek, dit 
betekent GRATIS TOEGANG op 
21 maart!

Welkom op de Avenhornstraat 
18hs (aanmeldingen graag op 020-
6372714).

N���w� v�� 

spreuk van de maand

Simpel spelen 
is het mooist.

 J. Cruijff

Oudere dubbele kans op overlijden 
bij e-bike ongeval 

Onze orthopedisch chirurg/wervelkolomspecialist Dr. Steven van 
Gaalen publiceerde recent schokkende onderzoeksbevindingen uit de 
regionale Trauma database in de regio Midden Nederland. Er is sprake 
van een dubbele kans op overlijden wanneer je als oudere betrokken 
bent bij een fi etsongeval met een e-bike dan op een gewone fi ets (!). 

“Ik begrijp niet dat 
alleen de stint ter 
discussie staat ter-
wijl de helm-plicht 
bij deze 25 km/u 
fi etsen minstens 
de discussie waard 
is. Kennelijk zit ons 
de Europese regel-
geving dwars en di-
ent dit vooral in Brussel op de agenda te komen. De IC-bedden liggen 
vol met vooral hersenletselpatiënten die zonder helm ten val kwamen. 
De fi etshelm, te koop voor 50-100 euro in de winkel, kan net het 
verschil maken. Het overwegen waard wanneer we onze ouders een 
e-bike schenken”, aldus Van Gaalen. 

Tussen 2007 en 2017 zijn van het UMC Utrecht ruim 1986 patiënten 
op de spoedeisende hulp, na een fi etsongeval, onderzocht.  

Gegevens werden verkregen voor patiënten die betrokken waren 
bij een normale fi ets-, racefi ets-, off-roadfi ets- of e-bike ongeval. De 
verzamelde gegevens omvatten patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht), 
mechanisme (voertuig, eenzijdig of dubbelzijdig en helmbescherming), 
kenmerken van verwonding (diagnose, fracturen, hematomen, ernst-
graad van de letsels en mortaliteit). De letsels werden geclassifi ceerd 
als minor- of multitrauma volgens de ISS-score. 

In de database zijn in totaal 1986 fi etsongevallen geïdentifi ceerd, 
waarvan 1655 betrekking hadden op normale fi etsongevallen (83,3%), 
195 racefi etsen (9,8%), 78 off-roadfi etsen (3,9%) en 58 e-bikes ( 2,9%). 
Van alle patiënten was 41,0% meervoudig gewond. De geregistreerde 
mortaliteit was 5,7%. De gemiddelde leeftijd was 45 jaar, 61,1% van de 
patiënten was mannelijk en de meerderheid droeg geen helm (92,5%). 
De ongevallen waren eenzijdig in 49,6% van de gevallen en 73,0% had 
ten minste één fractuur. 83,7% van de patiënten had meerdere letsels 
opgelopen aan het hoofd of de nek, 39,4% had borstkas trauma, 10,5% 
buikletsel, 9,0% bekkenletsel, 10,9% bovenste ledematen, 14,9% lagere 
ledematen en 17,8% wervelkolomletsel.

Volledige publicatie: European Journal of Trauma and Emergency Sur-
gery Injuries related to bicycle accidents: an epidemiological study in 
The Netherland
Authors: Livia E. V. M. de Guerre, Said Sadiqi, Loek P. H. Leenen, Cumhur 
F. Oner, Steven M. van Gaalen
Ingezonden door: Stephanie de Zeeuw, Marketing, Communicatie & 
PR van ACIBADEM International Medical Center

 Vanaf nu ook fysiofi tness.

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

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

ALTIJD EEN GOED 
IDEE !

DE FIMARANDI
KADOBON

Op 23 maart is bij 
Vermeulen diervoeding

Purmerplein 9
van 11:00-12:30 uur

onze dierenarts aanwezig.



?
PUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

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

OPLOSSING:  
       Het antwoord is: 

PPBK167

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 166
nieuwslezer

De winnaar van puzzel 166 is: 
van Beuzekom
Oudorperstraat 55

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

(cijferreeks)

Wat is het volgende getal?
2 4 9 11 16 …

A: 21 - B: 19 - C: 18 - D: 23

www.dierenvoedingvermeulen.nl
info@dierenvoedingvermeulen.nl

VERMEULEN
Dierenvoeding 
Purmerplein 9 

tel: 6360308

aanbieding maart

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

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

maar  € 42,75

Vraag naar ons
gevarieerde 

‘broodje 
van de dag’ ! 

Voor (h)eerlijk brood

Kelly Fashion
Purmerplein 7
1023BC Amsterdam
020-6325728

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

winter sale

halve prijzen !
op de wintercollectie

10 super
RUNDER
OREN

Gemaakt vanaf de Nieuwendammer Sluis.
Zo was het lang geleden.

06 21 623 446

 AANBIEDING!!!
Elke maandag 
4 vers gesneden haringen 
voor maar                        € 7,50 !!

 Vanaf 1  februari zijn wij ook op de 
maandag geopend van 09.00 tot 17.15 u.

 Wij bakken altijd tot 17.00 uur en op zaterdag 
tot 16.00 uur

 Kom gezellig langs voor 
onze heerlijke haring en vers gebakken vis

€ 7,50

tekstverzorging
NET GEZET

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

ROLL UP BANNER

De klassieker voor beurzen, 
presenta� es, voor op de 
zaak of in de winkel. Met 

een Roll-up Classic presen-
teer je jouw bedrijf op best 

mogelijke manier. In een 
handomdraai op te ze� en 
en te demonteren en ge-

makkelijk mee te nemen in 
de meegeleverde tas.

 
   bijvoorbeeld 
   85 x 200 cm
   € 37,50 
    (incl.BTW)

- - - m 0 p j e - - -
Een man moet tijdens carnaval in 
een druk cafe even naar de WC. 
Om te voorkomen dat zijn zojuist 
getapte pilsje wordt opgedronken, 
legt hij er een briefje bij. Op het 
briefje staat: "Ik heb erin ge-
spuugd". Als de man terugkomt 
van de WC ziet hij dat zijn pilsje 
er nog staat. Het briefje met: "Ik 
heb erin gespuugd" staat er ook 
nog.  Alleen heeft iemand er iets 
bij geschreven: "Ik ook". 

U kunt de oplossing van de 
puzzel ook insturen via de 

website van dit blad !
www.purmerpleinbuurtkrant.nl


