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WATERLANDSCHUTTERS
HEBBEN VEEL PIJLEN OP HUN BOOG
Waaraan denkt u bij Legolas, Robin
Hood, Cupido en Wilhelm Tell? Waarschijnlijk aan een pijl en boog. Maar wist
u dat er hier in Purmerend veel mensen
zijn die in navolging van de hiervoor
genoemde mensen ook hun pijlen afschieten? Kom
mee, dan nemen we een kijkje in het clubgebouw van
Handboog Sport Vereniging De Waterlandschutters.
Een zijpad van de
Westerweg brengt ons bij
nummer 56b, en daar zien
we een mooi, uitgerekt
gebouw. Binnen staan
diverse mannen en vrouwen
met hun handbogen gereed.
Een flink aantal meters
verder hangen kaarten met
de roos (de blazoenen),
waarop wordt geschoten.
Judith Mulder vertelt het een en ander over de vereniging,
die ruim veertig jaar geleden is opgericht.

Scholen
Na de beginjaren in scholen te hebben doorgebracht,
vanwege de lange gangen, is in 1985 de huidige
accommodatie betrokken. Die bestaat uit een mooi
clubgebouw met ruimte om volgens de geldende
afstandsregels te kunnen schieten (18 tot 25 meter).
Oook is er buiten de mogelijkheid om tot negentig meter
te mikken op de roos. Alles gebeurt uiteraard volgens
de voorgeschreven veiligheidsregels.De locatie is ook
toegankelijk voor minder valide sporters. Immers, de
handboogsport is een van de weinige sporten die
hen de mogelijkheid biedt om op basis van volledige
gelijkwaardigheid deel te nemen. Inmiddels zijn er zo’n 170
leden, in leeftijd variërend van 6 tot 82 jaar.
De bogen zijn onderverdeeld in vier categorieën, te weten
traditioneel, barebow, recurve encompound.

De eerste twee zijn op het oog eenvoudige bogen, de andere
twee vertonen meer technische aanpassingen. Ook in gewicht
verschillen de eerste twee sterk van de andere. Naast boog en
pijlen is ook bescherming nodig. Voor de vingers, arm en borst
zijn beschermende accessoires geen overbodige luxe.

Belangstelling
Wat kun je het beste doen
als je belangstelling hebt?
De vereniging biedt een
kennismakingscursus aan, die
bestaat uit zes lessen. Hierin
wordt de basis uitgelegd,
onder andere de vaardigheid
en de veiligheid. Verder kan
in deze cursus natuurlijk
worden geoefend. Materialen
zijn dan te leen bij de club.
Wil je daarna echt lid worden,
dan adviseert de club na
ongeveer zes maanden over
de aanschaf van materiaal.
Als het even kan, gaat
iemand van de vereniging
mee. Geadviseerd wordt
ook om niets via internet
aan te schaffen. Je moet de
materialen immers kunnen
voelen, wegen, et cetera, en
dit kan het best in een winkel.
Overal in Nederland vind je
betrouwbare adressen.

Goed gemikt.

Clinic
Om kennis te maken is het ook mogelijk een clinic te laten
verzorgen, bijvoorbeeld bij een familiedag of een teamuitje.
Er is van alles mogelijk.Ook zijn er tal van activiteiten bij deze
vereniging, zoals de open dag in september, de fun-wedstrijd
met Halloween en een nachtverschieting. Kijk maar eens op
hun website www.waterlandschutters.nl, en er is geen enkele
reden om hier met een boog omheen te gaan.
l
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GESLAAGDE KONINGSDAG LEEGHWATERPARK
Zoals elk jaar was er tijdens Koningsdag een vrijmarkt georganiseerd in het
Leeghwaterpark. Veel mensen waren al vroeg druk in de weer om spulletjes te
verkopen of iets moois op de kop te tikken. Naast dat er van alles
werd verkocht, werd er muziek gemaakt en waren
er kraampjes waar er iets lekkers te eten was.
Hier volgen enkele indrukken
van een wederom

geslaagde
Koningsdag in het

park.
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PURMER SPORTFESTIVAL
IN AANTOCHT
Op zaterdag 16 juni vind het Purmer Sportfestival
vindt plaats, de opvolger van het Wijktoernooi. Dit
jaar is de opzet gewijzigd: het is nu mogelijk om je
in te schrijven voor een recreatief beachvolleybal- of
(familie)korfbaltoernooi.
Korfbal is een echte familiesport. Het korfbaltoernooi richt
zich daarom op jong en oud. De minimumleeftijd is zes jaar
en de voorkeur gaat uit naar gemengde teams met diverse
leeftijden. We spelen middels de één-vakvariant in teams
van vijf personen.

DJ
Zoals de naam Purmer Sportfestival al doet
vermoeden, is het initiatief meer dan een
beachvolleybal- en korfbaltoernooi. Een DJ draait
de hele middag verschillende nummers en Spurd
verzorgt diverse activiteiten voor kinderen. Dus
ook als je niet wilt deelnemen, ben je van harte
uitgenodigd om gezellig langs te komen. Vanaf
13.00 uur is iedereen welkom op sportcomplex
Heemstee (KV Purmer/ViP).

Beachvolleybal
Het recreatieve beachvolleybaltoernooi is
gericht op mensen ouder dan zestien jaar.
We spelen in teams van vier personen.
De deelname is € 3,- per persoon. Wilt u
deelnemen, kijk dan op de website van
Spurd, HYPERLINK "http://www.spurd.
nl/"www.spurd.nl, voor meer informatie en om u in
te schrijven met uw team.

l

Waterspektakel op komst in Purmer-Noord
Wat als een spel tussen twee buurtverenigingen
begon, is uitgegroeid tot een waar spektakel voor de
Purmer-Noord. De clubs kwamen met het geweldige
idee om tegen elkaar te kanoën door de sloten van
de wijk. Op deze manier zouden de verenigingen op
sportief vlak worden verbonden, en zoals gezegd,
het idee is verder gegroeid. Eind september vindt het
Waterspektakel plaats.
Om van dit idee een uitvoerbaar project te kunnen maken,
hebben we wijkmanager Misja Horsthuis, voor Spurd Brian
Melis en voor Clup Welzijn Mehmet Uygun bereid gevonden
mee te denken. Onze brainstormsessies hebben geleid tot
een daadwerkelijk en uitvoerbaar Waterspektakel, dat op
zaterdag 29 september wordt gehouden.
Wat houd het initiatief in? Alle groepen deelnemers
strijden met en tegen elkaar op, in en rond het water.

Denk hierbij aan een kanowedstrijd, een vlot bouwen, een
waterhindernisbaan, touwtrekken, enzovoort.

Meedoen
Iedere groep van minimaal vier personen van zestien jaar
en ouder kan meedoen. Voorwaarde is wel dat de leden van
de groep woonachtig of werkzaam zijn in de Purmer-Noord.
Denk hierbij aan buurtverenigingen, leraren, fysiotherapeuten,
winkelmedewerkers, en vrijwilligers van Ogen en Oren,
Reuring, de Tilburykamer, en ga zo maar door.
Vind u het leuk om samen met uw buren, collega’s, vrienden
en/of familie een team samen te stellen? Geef u dan op
voor dit spektakel. U kunt uw team inschrijven door te
e-mailen naar waterspektakelpurmernoord@gmail.com, of
door een persoonlijk bericht te sturen via de facebooksite
Waterspektakel.
Om dit Waterspektakel tot een succes te maken hebben we
ook uw team nodig. We hebben plaats voor maximaal zestien
teams. Geef u daarom snel op, want vol is vol!
l

Puzzel nummer 3 (2018)
Voor deze aflevering een woordzoeker. Een van de genoemde woorden is niet te vinden in onderstaande m
Stuur uw oplossing voor 21 juniPagina
2018 naar
4 wijkkrantpurmernoord@gmail.com of deponeer de oplossing in d
postbus bij het Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650

Puzzel 3 - 2018

Puzzel van de maand
barbecue
cityslam
dodenherdenking
gemeenteraad
hemelvaart
leeghwaterpark
luilak
maan
meivakantie
moederdag
pinksteren
ramadan
schoolreisjes
songfestival
tilburykamer
waylon
zomerdag

Helaas hebben we deze
keer geen winnaar van
de vorige puzzel 2, maar
deze aflevering hebben
we weer een mooie
woordzoeker.
Een van de genoemde
woorden is niet te vinden in
onderstaande mix.
Stuur uw oplossing
voor 14 juni 2018 naar
wijkkrantpurmernoord@
gmail.com of deponeer de
oplossing in de postbus bij
het Buurtcentrum Gildeplein,
Overlanderstraat 650.
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Samen eten in de Tilburykamer
Op zondag 22 april kookten Sandra, Kristel en Petra weer
in de Tilburykamer. Deze keer aten we Mexicaans – en
wat was het weer lekker. De hapjes vooraf, het hoofdgerecht en het dessert, het
smaakte allemaal even
goed. De dames hadden
dan ook weer hun uiterste best gedaan. Het
was gezellig en iedereen
ging tevreden naar huis.
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Dank je wel, Sandra,
Kristel en Petra, en graag
tot de volgende keer.
l

Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam: telefoon 0299 452 385,
e-mail wijkpuntpurmer@gmail.com.
De oplossing van de puzzel kunt u inleveren bij Buurtcentrum
Gildeplein aan de Overlanderstraat 650, op het Gildeplein in
de postbus van de wijkkrant. U kunt deze ook mailen naar
wijkkrantpurmernoord@gmail.com. De winnaar ontvangt
persoonlijk bericht.
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de
volgende wijkkrant is 14 juni.

