
Heerenduinweg 8 B 
1971 JE  IJMUIDEN 

Speeltijden: 

Dinsdag, donderdag en zater-

dag  

‘s middags vanaf 13:15 uur  

(het hele jaar door) 

Vanaf april tot en met oktober  

(tijdens de zomertijdperiode)  

ook op maandagavond vanaf 

19:00 uur 

Eens meespelen is mogelijk. 

Extra boules zijn aanwezig. 

Bel voor meer 

(wedstrijd)informatie  

023-539 3818. 

De tarieven in 2020: 

volledig lidmaatschap: € 66,00 

per jaar (inclusief licentie,  

verzekering  en bondsblad 

NJBB) 

WELKOM op onze website: 

https://puij.nl 

Donateurs:  

vanaf € 25,00 per jaar 

 

Informat i e  o ver  
spee l t i jden  en  

tar i e ven  

Telefoon: 023 - 539 3818 
E-mail: secretaris@puij.nl 

Telefoon clubgebouw:  
06-123 121 50 

Correspondentieadres:  
Boterkamp 19 

1991 DB  VELSERBROEK 

Petanque  Un i on  IJmond 

Petanque 
Un i on  

IJmond 

BLIJF 
GEZOND, DOE 

OOK 
"BOULTJE-BIJ"  

MET 
P.U.IJ. 



Min. € 25,00 

Op aanvraag 

 

PUIJ in een notendop 
 
Bewegen is belangrijk. Zeker voor wie wat 

ouder wordt.  
Dat besef is van-
af het begin de 
stuwende kracht 
geweest achter 
PUIJ –Petanque 
Union IJmond –, 
een jeu de bou-
lesvereniging die 
sinds 1990 be-
staat. 
 

 
Bij ons staat sportieve gezelligheid centraal. 
Naast het PUIJ-speelveld vindt u daarom ook 
een kantine waar na de potjes petanque een 
kopje koffie, thee of wat fris gedronken kan 
worden. Zo breidt u uw sociale kring uit én 
blijft u in beweging.  
 
Spelen doet u goed 
 
Spelen bij PUIJ 
doet u tot 3 keer 
per week: van 13:00  
tot 15:00 uur op 
dinsdag, donderdag 
en zaterdag.  
U kunt op drie mid-
dagen in de week 
toekomen aan uw beweging, terwijl u geniet 
van het traditionele Franse balspel.  
Dat betekent voor u 3 dingen: 

1. het vertraagt de 
processen van het 
ouder worden 
2. het houdt u gezond 
en vitaal 
3. het geeft u een 
positief gevoel. 

 Door te bewegen neemt niet alleen het risico op chronische 
aandoeningen af. Ook uw brein, balans en mobiliteit zijn 
erbij gebaat. 

 Uw spieren en gewrichten blijven 
soepel,  

 én daarnaast zorgt het bezig zijn 
met het spel er ook voor dat u onder 
de mensen bent, iets wat bewezen 
voor een betere stemming zorgt. 
 

Hoe fanatiek bent u? 
 
De leden van PUIJ zijn stuk voor stuk 
sportieve fanatiekelingen.  
Spelplezier staat altijd voorop, maar 
dat wil niet zeggen dat spanning ont-
breekt.  
Dat zult u zeker merken tijdens de toernooien waar u bij 
onze vereniging aan mee kunt doen.  
Perfectioneer uw werpen om als winnaar uit de strijd te 
komen! 
 

Kom eens kennismaken 
 
Bent u benieuwd naar 
PUIJ?  
Kom dan vooral een paar 
weken proefspelen om 
kennis te maken met 
onze vereniging.  
Daarvoor leent u uw 
petanque-boules eenvou-
dig en kosteloos bij onze 
vereniging.  
 

En besluit u toch lid te worden? Dan kost u dat maar € 66,- 
per jaar. 
 

We zien u graag op ons terrein! 
 
 
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 023-5393818.  

Of stuur ons een bericht door te mailen  

naar: secretaris@puij.nl.  

 

 Telefoon: 023 - 539 3818 
E-mail: secretaris@puij.nl 

Telefoon clubgebouw:  
06-123 121 50 

Correspondentieadres:  
Boterkamp 19 

1991 DB  VELSERBROEK 

Petanque  Un io n  IJmond 

Wilt u meer bewegen?  
Kom naar PUIJ,  

al 30 jaar dé plek  
voor petanque in IJmuiden.  

Pétanque, een sport voor allen 

Inschrijfformulier 

Ik schrijf me in voor: 

Volledig lidmaatschap (incl. licentie/NJBB bondsblad) 

Lidmaatschap nà 01 augustus 

Donateur  
Adverteerder op het speelveld 

 

 

Totaal: 

 

 

€ 66,- 

Prijs 

€ 33,- 

€ 

€ 

€ 

€ 

Via automatische incasso;  
svp digitale  inschrijfformulier gebruiken! 

Rekening sturen 

Geboortedatum: 

Handtekening 

Wijze van betalen: 

 

Contante betaling  

Naam / voornaam 

Adres 

Telefoon: 

 Woonplaats 

Mailadres: 

Het digitale inschrijfformulier vindt u op: https://
puij.nl/Startpagina/info/lid%20worden.html 


