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Save the date!
Het jaarlijkse zomer evenement komt er weer aan! Deze zal plaats vinden op 1
september. Wat het evenement inhoud houdt de commissie voor nu nog
geheim. Meer informatie zal ter zijnde tijd volgen, hou hiervoor de website in de
gate.

De Rabobank Clubkas Campagne
Op dinsdag 28 mei heeft de penningmeester, Petra van Stokken, een bedrag
van €615,66 in ontvangst mogen nemen. In totaal hebben wij 93 stemmen
ontvangen waar we erg blij mee zijn. Wij willen iedereen die op de ijsclub heeft
gestemd bedanken.
Het opgehaalde bedrag zal besteed worden aan sportartikelen, schaatslessen
en schaatstrainingsmiddelen.

https://mailchi.mp/3f2de2ba72ab/twak-nieuws-408599?e=[UNIQID]
http://www.ijsclubmiddelie.nl/


Kwadijk op de kaart
Zaterdag 15 juni vond op het voetbal terrein van Kwadijk het feest 'Kwadijk op
de kaart plaats'. IJsclub Middelie heeft samen met K.E.N.O (ijsclub Kwadijk) en
S.T.G. Purmerend een zomer schaats training (droog training) verzorgt.
Sjoerd Los, Dirk Los, Wim Koelemij en Wim Derks hebben zich deze dag
ingezet namens de verenigingen. De bezoekers konden zich vermaken met
schaatsplanken, elastieken en loopladders. Zowel jong als oud deden mee aan
de opgezette activiteiten. Het was een geslaagde dag, waarbij de schaatssport
op een leuke manier op onder de aandacht is gebracht.



De 100 van Leeghwater
Op 2-3 augustus zal de 100 van Leeghwater plaats vinden, een wandeltocht
van 100 kilometer door het land van Leeghwater. Dit jaar zal de route door
Middelie heen komen rond de klok van 4-5 uur in de ochtend. Wij als ijsclub
hebben ons beschikbaar gesteld als ‘rustpunt’, waar de wandelaars wat te
drinken zullen krijgen. Komt u samen met ons deze toppers aanmoedigen?

Voor meer info over de 100 van Leeghwater kijk op de site.
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