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t'Wak Nieuws

Klooien met kikkers
Op zondag 15 juli werd een bijzondere wandeling door de weilanden van
Middelie georganiseerd met aansluitend een barbecue. Gedurende de
wandeling van 5 km werd er ‘geklooid’ met speelgoedkikkers in de vorm van
klootschieten en waren er agrarisch getinte spellen.

Rond 10 uur kwamen de eerste mensen binnen in afwachting van wat de
middag zou brengen. Om de dag goed te beginnen was er koffie/thee met
gebak waarna de eerste groep van start kon gaan. Om de sloten te passeren,
waren er bruggen neer gelegd en als hoogtepunt: een tokkelbaan
waarmee zowel op de heen als terug weg over heen kon. Daarnaast waren er
spellen als hooivork darten, koeien melken en boerengolf.
Bij terugkomst was de mogelijkheid om nog na te borrelen en ging de barbecue
aan waarmee de zeer geslaagde dag op een gepaste wijze werd afgesloten.

https://mailchi.mp/1141aafe2396/twak-nieuws-1?e=[UNIQID]


Voetballen/volleyballen
Tot november zal de ijsbaan nog 'droog' staan en is het mogelijk om te
voetballen en/of te volleyballen.
We gaan er van uit dat u voorzichtig met de voetbaldoelen en volleybalnet om
zal gaan waardoor, het mogelijk is om er nog een aantal jaar gebruik van te
maken.

Schaatstrip 2019
Van 17 tot 24 februari 2019 vindt de schaatstrip plaats naar het Noord-Zweedse
Lulea, met 74 deelnemers. Tijdens het verblijf vindt in de buurt de KPN Grand
Prix plaats en is er een mogelijkheid om  een toertocht van 10-30-60-100km,
dan wel 200km te schaatsen voor de liefhebber.

Mede voor de deelnemers van de schaatstrip, maar ook voor andere leden, is
het mogelijk om aan te melden voor het trimschaatsen/tourschaatsen. Hierbij
krijgt u les in techniek en/of conditie. De lessen zullen van start gaan op 1
oktober 2018.

Baanvereniging Hoorn
Vanaf aankomend seizoen word het schaatsen mogelijk gemaakt voor de
baanvereniging Hoorn en is het gewest Noord-Holland/Utrecht komen
te vervallen. 
De baanvereniging Hoorn is een overkoepelende organisatie die als doel heeft
om de diverse disciplines van de schaatssport, die beoefend worden op ijsbaan
De Westfries, te bevorderen.
Wij, ijsclub 'De Ondersteuning' Middelie, zijn samen met 27 andere ijsclubs en
4 schaatstrainingsgroepen lid geworden van de baanvereniging.

Voor meer informatie over de baanvereniging verwijzen wij u
naar https://www.schaatsenhoorn.nl/

https://www.schaatsenhoorn.nl/
https://twitter.com/IJsclubMiddelie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5E293401667142033408&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ijsclubmiddelie.nl%2Ftwitter.htm
https://www.facebook.com/IJsclub-De-Ondersteuning-1413468205533997/
http://www.ijsclubmiddelie.nl/
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