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Koersbal raakt je!
Natuurlijk had ik wel eens
van koersbal gehoord,
maar hoe gaat dat
eigenlijk? In buurtcentrum
Gildeplein wordt dit spel
een maal in de week
gespeeld en ik ging een
kijkje nemen.
De groene loper was
uitgelegd, want hierop wordt
het spel gespeeld. Iedereen
speelt met vier ballen. Twee
personen spelen tegen
elkaar, en die hebben vier
zwarte en vier bruine ballen,
om niet in de war te raken.
Voordat de donkere ballen worden gegooid, gooit een van
de deelnemers een klein wit balletje. Het is de bedoeling dat
de donkere ballen zo dicht mogelijk bij de witte bal worden
gegooid. Hiermee kunnen punten worden verdiend.

Contactpersoon
Cor Hendrikx houdt de stand bij. Hij is de contactpersoon en
speelt al tien jaar koersbal.
Vroeger woonde hij in Amsterdam. Buren van hem gingen
naar Purmerend verhuizen en die kwamen in aanraking met
koersbal. Ze waren zowel over Purmerend als over koersbal
enthousiast geraakt en wisten Cor over te halen naar
Purmerend te verhuizen en ook koersbal te gaan spelen.

Bij elkaar
Elke dinsdagmiddag komt de koersbalclub bij elkaar in
buurtcentrum Gildeplein en wel van 13.00 tot 15.00 uur.
In de pauze wordt iets gedronken. De contributie bedraagt
€ 4,60 in de maand.
Er zijn op dit moment
dertien clubleden en Cor is
de enige man. Graag zou
de koersbalclub wat meer
deelnemers willen hebben
en het zou leuk zijn als daar
ook mannen bij waren. Je
hoeft er niet lenig voor te zijn
en zelfs met rollator kun je
nog gemakkelijk meedoen.
Het gaat niet om het
winnen, want de club heeft
gezelligheid bovenaan staan.
Bent u nieuwsgierig geworden? Ga dan eens kijken, op
dinsdagmiddag tussen 13.00
en 15.00 uur in buurtcentrum
Gildeplein aan de Overlanderstraat 650. Het is echt gezellig!
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Parklopen gaat van start
Het is zo ver! Op zondag 31 maart gaat het Parklopen van
start in het groengebied aan het Weidelandpad. Wethouder
Mario Hegger geeft om 9.30 uur het startschot.
De organisatie is in handen van Spurd en enkele
buurtbewoners. Atletiekvereniging NEA verzorgt de materialen.
Iedereen van jong tot oud kan het opgeknapte looppad van
één kilometer uitproberen. De activiteit is geschikt voor het
hele gezin. Er is een kraam van JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) met fruitwater en stukken fruit en er staat een
springkussen voor de kinderen. Trek dus uw sportschoenen
aan en loop mee. Wie weet vindt u het zó leuk, dat u voortaan
elke laatste zondag van de maand van de partij bent...
l

Graag stel ik me voor:
Peter Klappe
Mijn naam is Peter Klappe.
Ik ben sinds een half jaar
lid van de Wijkraad PurmerNoord. Sinds begin dit jaar
ben ik daarnaast redacteur
bij de Wijkkrant PurmerNoord en heb ik al diverse
stukjes aangeleverd. Mocht
u iets te melden hebben over
gebeurtenissen in onze wijk,
dan hoor ik dat graag van
u, want dan schrijf ik er met
plezier een stukje over.

Hans Pels
Hans Pels en ik ben sinds
begin dit jaar redacteur/coördinator van de Wijkkrant
Purmer-Noord. Ik ben 64 jaar
oud en getrouwd. Mijn kinderen
staan op eigen benen en ik heb
er graag wat tijd voor over om
mee te werken aan het realiseren van de wijkkrant.Daarnaast
zing ik in het Purmerends Mannenkoor. Op zaterdag 11 mei
geven we een uitvoering in de
Purmaryjn. Ook zing ik in een
Amsterdams koor (KCOV Excelsior), waarmee ik binnenkort,
namelijk op 14 april, de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan
Bach uitvoer in het hoofdstedelijke Concertgebouw.
Hoewel het leuk is om artikelen te schrijven voor de wijkkrant,
vindt de redactie het fijn als ook buurtbewoners hieraan wat
vaker zouden bijdragen. Mocht u hulp willen bij het vinden
van een onderwerp voor een artikel, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen via onze website wijkrantpurmernoord@
gmail.com. Ook kunt u ons daar bereiken als u een leuk
onderwerp weet waarover we een artikel kunnen schrijven.
Ik hoop dat u blijft bijdragen aan en genieten van de wijkkrant. l

