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't Wak Nieuws

Schaatsseizoen 2022-2023

Het is alweer 1 juli en dat betekend dat het nieuwe schaatsseizoen van start is
gegaan. Hoewel er nog geen ijs ligt in Middelie of Hoorn zijn we alweer
langzaam aan het opstarten om alles voor aankomend seizoen te regelen. 

Zo word er weer een zomer evenement op touw gezet en zijn er wijzigingen
voor aankomend schaatsseizoen. Meer informatie is verder op in de
nieuwsbrief te lezen.

Rabo ClubSupport

De Rabo ClubSupport gaat in september weer van start en u kunt ons helpen
om te verdienen! Het geld dat wij via de Rabobank ClubSupport ontvangen
zullen worden gebruikt voor trainingsmaterialen, voor zowel winter als
(toekomstige) zomer schaatstrainingen.  

Net zoals voorgaande jaren kunnen stemmen alleen worden uitgebracht door
Rabobank leden. Nog geen deksel? Geen enkel probleem, u kunt kosteloos lid
worden! Zie hier hoe u lid kan worden, indien u geen Rabobank rekening heeft
kunt u geen lid worden.

Wandeltocht “De 100 van Leeghwater”

Op 5 en 6 augustus is de wandeltocht “de 100 van Leeghwater”, welke ook
Middelie aandoet. We hebben een keer meegedaan en dat is goed bevallen bij
zowel wandelaars als organisatoren. Dus ook nu stelt de ijsclub het
clubgebouw open. 

Gedurende de nacht van 5 op 6 augustus zullen er rond de 100 wandelaars
door het dorp en langs de ijsclub komen. Het gaat om een route van 100 km of
105 km. De eersten zullen rond 1:45 aankomen en de laatsten rond 5:45.
Natuurlijk zou u nog kunnen overwegen mee te doen, maar dan moet u bij de
organisatie zijn. Wij zijn alleen een vrijwilligerpost, waar men even kan zitten of
iets eten of drinken. 

De wandelaars komen binnen via het speeltuinterrein en vertrekken weer via
het bruggetje, welke hopelijk op tijd weer op zn plek ligt. Het leek ons
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verstandig iedereen toch even op de hoogte te brengen van deze nachtelijke
activiteit. Mocht u zich vervelen, dan kunnen we u natuurlijk ook als vrijwilliger
inzetten deze nacht. Het is echt wel gezellig! 
 

Groot onderhoud ‘t Wak en het bruggetje

Al enkele dagen / avonden wordt hard gewerkt aan het onderhoud van kantine
en het bruggetje. De onderhoudcomissie heeft een hele lijst met activiteiten
gedefiniëerd. Met deze lijst zijn we nog wel een tijdje bezig. 
Vermoedelijk zal ook nog wat onderhoud aan de dijkjes moeten gebeuren
(note: staat ook op die lijst…). Maar het schuren en schilderen komt eerst.
Hierbij een paar foto’s van de onderhoudswerkzaamheden.

Skeeleren/In-line skate

Al enige jaren geleden was ijsclub Middelie actief bij het skeeleren / in-line
skaten, of hoe je het ook wilt noemen. We hadden jaarlijks een redelijke groep
met uiteindelijk meer dan 30 kinderen die meededen aan 8 skeelerlessen op de
skeelerbaan in Purmerend. Zelfs enkele volwassenen hebben een aantal
lessen gevolgd. Ook was er een Zeevangsdriedaagse, een toertocht op de
weg. De animo verdween, omdat steeds minder mensen gingen skeeleren. 

Omdat we merken dat de jeugd weer vaker op de skeelers staan, willen we in
september 3 of 4 avonden skeeler/in-line skate lessen geven. Het gaat daarbij
om behendigheid, maar ook een beetje om de basis voor schaatsen. De
behendigheidstraining zal ook remtechnieken en noodstops behandelen. Het
idee is om dat weer op de skeelerbaan in Purmerend te doen. 

Graag peilen we de animo, dus lijkt het je leuk, laat het dan alvast weten. Wij
zullen nog een flyer rondsturen of op Instagram / Facebook plaatsen wat de
exacte plannen zijn. Bij het skeeleren is een helm verplicht. Die hebben wij als
club evt. Verder zien we graag pols en kniebescherming. Om iedereen de
mogelijkheid te geven om mee te kunnen doen, vragen we onze leden om even
thuis te kijken of er nog niet gebruikte skates of beschermers liggen. Die
zouden we dan door kunnen geven aan kinderen die wel een keer willen
proberen, maar geen skates of beschermers hebben. (Coördinatie bij Joost
Akkerman en Wim Derks). 

Bij interesse horen we het graag via de Email.

Tentennacht VVM

In het weekend van 7 juli was de tentennacht voor de jeugd van Middelie.
Daarvoor stelden we onze kantine en ijsbaan beschikbaar tegen een kleine
vergoeding. Het was weer een gezellige boel. Leuk georganiseerd  door de
VVM, en mooi dat er gebruik gemaakt kon worden van onze faciliteiten. 
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Wijziging jeugd- en toerschaatsen
Per 1 juli hebben de jeugd- en toerschaats commissie besloten een wijziging
door te voeren welke betrekking hebben op het aanmelden voor een nieuw
schaatsseizoen. 

Als deelnemer van afgelopen schaatsseizoen is opgeven niet meer nodig, alle
deelnemers worden automatisch ingeschreven voor het komende seizoen
2022-2023. Wilt u stoppen met jeugd- of toerschaatsen, dan kan u zich door
middel van email bericht afmelden. (afmelden jeugdschaatsen) (afmelden
toerschaatsen) 

 

Zomer “de Groene Cross”
Wanneer: vrijdag 26 en zaterdag 27 Augustus (met een uitloper naar
zondagochtend 28 Augustus). 

De ijsbaan wordt een festivalterrein met een knipoog naar “de Zwarte Cross”.  
Natuurlijk met één of 2 overnachtingen op de camping. De camping gaat open
op vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur. 

Activiteiten: 2 optredens van bands (The Not Band & Maddogs), kampvuur,
suppen, mountainbiken met BIKEGUIDE, volleybal, kunst: crossauto
schilderen, toneel, camping, pizza eten, groene brunch (Grunch), een groen
laboratorium en waarschijnlijk nog meer activiteiten. Genoeg activiteiten voor
kinderen en volwassenen.       

Graag opgeven voor 10 Augustus. Er is beperkte ruimte, dus hoe eerder hoe
beter. Opgeven kan via E-mail 

Waarschijnlijke kosten: 
Volwassenen                           15 Euro p.p. 
Kinderen < 12jaar                    10 Euro p.p. 
Deelname aan pizza diner       15 Euro p.p. (pizza groenten en ijs)

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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