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't Wak Nieuws

Campeggio "Il Supporto"!
Campeggio ''Il Supporto'' heet u van harte welkom van 30 augustus tot en met
1 september. Onze camping is geschikt voor jong en oud. Voor ieder is er
vermaak door het speciaal voor u samengestelde animatieteam. Zij zullen voor
een middag- en avondprogramma zorgen vol met verrassingen.

Het buffet en ontbijt wordt voor u verzorgd, exclusief drinken. Om de 5*
camping compleet te maken hebben we alleen een beetje hulp nodig van onze
gasten. Om de Italiaanse camping-look af te maken vragen we u om mee te
helpen met de aankleding.

Reserveren voor de pop-up camping kan via info@ijsclubmiddelie.nl en het
Facebook evenement van IJsclub Middelie. Boeken voor het gehele weekend
kan al voor €22,50 per volwassene en €17,50 per kind.

Fino al 30 agosto! (Tot 30 augustus!)

https://mailchi.mp/625cf549cf72/twak-nieuws-440927?e=[UNIQID]
mailto:
https://www.facebook.com/events/406960859921744/


Aanmelden toerschaatsen
Het lijkt nog ver weg maar de winter komt er weer aan! Over 2 maanden opent
de De Westfries haar deuren weer voor het publiek om te komen schaatsen.
Enkele weken later zullen de eerste toerschaats lessen plaats vinden. Kunt u
niet wachten om ook weer het ijs op te stappen, meld u dan aan voor het
toerschaatsen via toerschaatsen@ijsclubmiddelie.nl

De 100 van Leeghwater
In de nacht van 2 op 3 augustus heeft de 100 van leegwater plaats gevonden,
waarbij het ijsclubgebouw een stempelpost en rustpunt was voor de

mailto:toerschaatsen@ijsclubmiddelie.nl?subject=Aanmelden%20toerschaatsen%202019-2020


wandelaars. Behalve een stempel konden de wandelaars iets te eten en
drinken krijgen en was er mogelijkheid voor hulp van de EHBO. 
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