Seizoen 2019 / 2020
Dorpsgenoten……
Hier zijn we weer met een een update van jullie eigen IJsclub Ursem
Dit jaar een speciale editie want onze IJsclub Ursem bestaat 125 jaar en dat moet natuurlijk gevierd
worden! We kunnen u in ieder geval vertellen dat we nog steeds enorm blij zijn met u als donateur
en/of sponsor. Dankzij uw medewerking kan de IJsclub blijven bestaan en kunnen wij leuke activeiten
organiseren die wij natuurlijk het allerliefst op natuurijs doen.
Mede dankzij uw stem van de Rabo Clubkas Campagne kunnen we dit jaar investeren in de veiligheid
van onze jeugdschaatsers door de aanschaf van helmen. Dankzij een aantal grote sponsoren is het
ook nog mogelijk om onze jeugdschaatstrainers in een nieuw modern jasje te steken!
Daarnaast hebben we ook hele leuke creatieve giften en/of goederen mogen ontvangen .
Daar zijn wij echt enorm blij mee, we kunnen echt niet zonder uw hulp !
Mocht u ons nog niet sponsoren en na het lezen van deze flyer interesse hebben
om te sponsoren horen wij graag van u !

Donateurskaarten
In de week van 14 oktober komen wij weer bij u langs met onze donateurskaarten.
We vertrouwen erop dat jullie ons ook dit jaar weer zult steunen door het
kopen van een Donateurskaart voor 5 euro per gezin. Deze kaart geeft
u tevens recht op 5 euro korting per seizoen bij onze skeeler en
IJsbaan Koggenwaard. Natuurlijk kunt u het bedrag ook overmaken,
WIST
wij brengen de kaart dan bij u langs!
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Schoolschaatsen Basisschool
Ook dit jaar gaan we weer schaatsen met groep 4 t/m 8.
Zorg dat je schaatsen scherp zijn ! Leuke opwarmer voor het
jeugdschaatsen !

Jaarvergadering en receptie Cafe Halfweg
Op 8 november aanstaande bent u van harte welkom op de
jaar vergadering in Cafe Halfweg om 19.00 uur.
Aansluitend is er een receptie voor genodigden
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Feest in verband met 125 jarig bestaan
Op zaterdag 9 november bent u van harte welkom op onze feestdag.
Zie achterzijde voor ons uitgebreide programma

Jeugdshaatsen
Van 21 december t/m 14 maart 2020 verzorgen wij weer het jeugdschaatsen voor uw kind.
Dit jaar hebben wij voor onze kinderen helmen aangeschaft die we aan uw kind in bruikleen
geven. Natuurlijk kunt u er zelf ook 1 kopen. Voor slechts 50 euro schaatst uw kind dit

seizoen (weer) mee !
U kunt uw kind direct inschrijven via de website ijsclubursem.nl/inschrijven
of een mail sturen naar info@ijsclubursem.nl

Kerstcross 26 december
Inmiddels een begrip, 2e kerstdag houden wij onze jaarlijkse
kerstcross, starten om 09:00 uur, inschrijven vanaf 08:30 bij Cafe
Halfweg in Ursem. We rekenen op jullie komst !

125 jaar
Programma zaterdag 9 november 2019
13.30-14.00 Inschrijving USA tocht
De wegvariant van onze schaatstocht:
het rondje mijzen kan je fietsend, wandelend of met de skeelers afleggen. Met
heel veel leuke activiteiten en stempelposten onderweg. Inclusief koek en zopie.
Bij inschrijving van uw kind krijgt deze 5 euro korting op het jeugdschaatsen
van het komende seizoen. Kortom, een leuk rondje voor het hele gezin, zo vaak
je wilt!
16.00-17.00 Patrick Smit Mountainbike Trial
Patrick Smit is voormalig Nederlands Kampioen
Mountainbike Trial en verzorgt voor ons een spectaculaire
Trial show. Daarna kunt u zelf meedoen met een clinic
van Patrick. Voor de kleineren onder ons is er gelijktijdig
aan de waterkant een bingo!
17:30- 20:00 Winterse maaltijd in een modern jasje
Rick’s Kitchen zorgt voor een heerlijke winterse maaltijd met behulp van
streekproducten en hun inmiddels beroemde smoker. Voor de kleinere gasten
(basisschool) is er een eigen kinderbuffet.
Volwassenen betalen 7,50 en de kinderen 5 euro We hopen dat u allen gezellig
blijft eten! Wel graag even van te voren opgeven, dit kan via
info@ijsclubursem.nl, Linda 06-28147292, Mieke 06-36425832
20:00-???? Historisch rondje IJsclub met Dirk Plugboer
Dirk neemt ons op hilarische wijze mee door de afgelopen 125 jaar IJsclub
Ursem.

Aansluitend een gezellige Feestavond m.m.v. DJ Stein Stone
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Peter Bakker Transport

