Nieuw tijdens de nazomerfeestweek, Pieremachochel race. Doe mee!
Op zaterdag 3 september organiseert de Stichting
Purmerend Marktstad tijdens het openingsweekend van
de Nazomerfeestweek een Pieremachochel race.
Marktstad vraagt bedrijven, verenigingen, vriendenclubs
en een ieder die een pieremachochel wil bouwen om
mee te doen, om zich aan te melden.
Wat is een pieremachochel?
Volgens de dikke Van Dale is een pieremachochel een
lompe, logge vrouw. Maar we kennen het begrip
pieremachochel beter van evenementen waarbij men een
drijvend vaartuig maakt om een bepaald traject mee af te
leggen. Tijdens de sail in Amsterdam zijn altijd diverse
bouwwerken te zien.
Een pieremachochel wordt gemaakt van allerlei voorwerpen die niet aan een boot toebehoren of
hebben toebehoord.
Met dit zelfgemaakte object kunt u op zaterdag 3 september mee doen aan een race die wordt
gehouden in het Noord-Hollands kanaal bij de Kanaalkade. Voor de race moeten de Pieremachochels
een afstand van ongeveer 100 meter afleggen. Hiermee kunnen diverse prijzen gewonnen worden
zoals die voor de snelste, de mooiste, de ongelukkigste enz.
In de pieremachochel mogen maximaal 4 personen aan boord.
Wilt u met meerdere teams, groepen of vrienden inschrijven is dat ook geen probleem.
De Stichting Purmerend Marktstad is verder verantwoordelijk voor de organisatie en zorgt voor
publiciteit van deze middag.
Registreer uw deelname of uw plan om deel te nemen.
Uiterlijk 15 mei zal de Stichting Purmerend Marktstad
beslissen of de Pieremachochel race doorgang kan
vinden. Als er geen of te weinig animo voor de
pieremachochel race blijkt te bestaan zal het evenement
worden afgeblazen. Iedereen die zich voor die tijd heeft
aangemeld zal bericht krijgen over het al dan niet
doorgaan van de race.
Wilt u zich inschrijven of meer informatie over de
voorwaarden voor deelname kijk dan op de site van
Stichting Purmerend Marktstad, www.marktstad.info. Hier
treft u ook het (voorlopige) programma voor dit jaar aan.

