Seizoen 2021 / 2022
Dorpsgenoten……
Hier zijn we weer met een een update van jullie eigen IJsclub Ursem
2 oktober jl. ging IJsbaan De Westfries in Hoorn weer open. Op 27
oktober zijn alle kinderen van de lagere school op de ijsbaan als
aftrap voor het jeugdschaatsen. Tevens
hebben wij als bestuur onze eerste
vergadering in korte broek al gehad
voor het nieuwe winterseizoen.
Als IJsclub Ursem zullen we er alles aan doen
om er ook dit jaar een succesvol (schaats)
seizoen van te maken! We duimen er dan ook
voor dat we ook dit jaar weer ijspret op natuurijs mogen beleven.
Iedereen heeft er zo van genoten vorige winter, dat is waar we het
allemaal voor doen!

Vrij schaatsen van 18.00-20.30 op de Westfries
Op zaterdagavond 6 november kunnen leden van IJsclub Ursem
en omliggende ijsverenigingen vrij schaatsen op IJsbaan De
Westfries in Hoorn

Jaarvergadering
Op 18 november aanstaande bent u van harte welkom tijdens
de jaarvergadering in Cafe Halfweg. We starten om 20.00 uur.

Jeugdschaatsen
Van 18 december t/m 12 maart 2022 verzorgen wij weer het
jeugdschaatsen voor uw kind.

Kerstcross december 2022
We verwachten dat deze dit jaar weer
door kan gaan, misschien is een
voorinschrijving nodig, maar daarvan
houden we jullie op de hoogte!
Hou de (social) media in de gaten!

Donateurskaarten
We mogen weer langs de deuren! In de week van 1 november 2021
komen wij bij jullie langs. Natuurlijk is het ook mogelijk om meteen
via deze QR code een donateurskaart te kopen voor
5 euro per gezin. Indien u gebruik maakt van deze
QR-code is uw betaalbewijs tevens uw donateurskaart.
Of u kunt het bedrag naar onderstaande rekening
overmaken, u krijgt de kaart dan in uw brievenbus.
NL61RABO 03640 07 753 tnv IJsclub Ursem
o.v.v. Naam, Adres en E-mailadres

Bestuursleden gezocht
Lijkt het u leuk om ons te helpen er een succesvol seizoen van te
maken? Wij zoeken een secretaris en een algemeen bestuurslid.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Jeugdschaatsen
Afgelopen winter hebben we evengoed met ruim
65 kinderen geschaatst op De Westfries in Hoorn.
Met iets aangepaste maatregelen hebben we een
heel leuk en gezellig jeugdschaatsseizoen gehad.
Voor komend seizoen hopen wij op minimaal
dezelfde opkomst! Het zou fijn zijn als we vroeg
tijdig weten of uw kind bij ons komt schaatsen.
Hoe we alles dit gaan vormgeven horen jullie t.z.t.
nog van ons. Graag zien wij uw inschrijving tegemoet voor 27
november via https://ijsclubursem.nl/inschrijven
Voor slechts 50 euro schaatst uw kind dit seizoen (weer) mee !
Twee jaar geleden hebben wij voor onze kinderen helmen aangeschaft
die we aan uw kind in bruikleen geven. Iedereen is hier heel netjes
mee omgegaan, dus dat willen we voor dit seizoen weer voortzetten.
Voor slechts 50 euro kunt u ook uw eigen helm aanschaffen via de
IJsclub.

