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Jaarvergadering
Op 7 november vind de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats.
Komt, naast alle informatie die afgelopen jaar heeft plaats gevonden binnen de
club, ook het verhaal van een zeer speciale gaste luisteren. 

Niemand minder dan tweevoudig Olympisch deelneemster Annouk van der
Weijden komt als spreker naar onze jaarvergadering!

https://mailchi.mp/a9bdf870fc7f/twak-nieuws-7?e=[UNIQID]


Aanmelden jeugdschaatsen
Dit seizoen gaan we natuurlijk weer met de jeugd van 7 t/m 12 jaar naar
kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn om het schaatsen onder de knie te
krijgen. Het zijn circa 12 lessen; de eerste les is op vrijdag 20 december 2019.
De schaatslessen zijn van 17.45 tot 18.45 uur.
De ouders dienen zelf en/of onderling voor vervoer naar Hoorn te regelen.
Kosten € 58,-- per kind.

Eén van de ouders dient aangemeld te zijn/worden als lid van de ijsclub!
 
Kinderen die voor 1 juli 2020 7 jaar zullen worden kunnen meedoen.
Aanmelden kan tot 28 november a.s. via jeugdschaatsen@ijsclubmiddelie.nl
onder vermelding van naam, adres, woonplaats, tel.nr. en geboortedatum.

Vrijschaatsen
21 december is ''De Westfries'' afgehuurd van 17:30 tot 20:00 voor alle leden
van IJsclub Middelie, Oosthuizen, Purmerend & Edam. 
Net zoals vorige jaar zal de Zeevangstocht georganiseerd worden. Neem je
kerstmuts mee, wat dit jaar zal de tocht verreden worden in kerstsferen! 

Toerschaatsen is begonnen

mailto:jolandavanderleek@gmail.com
mailto:jeugdschaatsen@ijsclubmiddelie.nl?subject=Aanmelden%20jeugdschaatsen&body=Naam%3A%0AAdres%3A%0AWoonplaats%3A%0ATel.nr.%3A%0AGeboortedatum%3A%20..-..-20..


Met een groep van 45 mensen en 6 trainers is op 4 oktober de eerste
schaatsles van start gegaan. Hier onder een kleine impressie van het
toerschaatsen.

Had u graag mee willen doen maar vind u een half jaar schaatsen te veel? U
kunt zich ook aanmelden voor een half seizoen (20 december tot begin maart).
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