
Dorpsgenoten……
Hier zijn we weer met een update van jullie eigen IJsclub Ursem

Seizoen 2022 / 2023

Het was nog even spannend met alle berichten rondom de 
energie-prijzen, maar op 1 oktober jl. opende IJsbaan De 
Westfries in Hoorn toch zijn deuren. Het mooiste voor ons als 
IJsclub zou dus zijn als het een héle 
koude winter gaat worden …

Als IJsclub Ursem zullen we er dan ook alles
aan doen om er ook dit jaar een succesvol
(schaats)seizoen van te maken!  

Lijkt het u leuk om ons hiermee te helpen?
Wij zoeken een secretaris en een algemeen 
bestuurslid, maar eigenlijk is alle hulp zeer welkom!

IJsclub talk…
Heeft u nog een leuke foto, verhaal of iets wat u wilt delen? 
Stuur dan een mail naar info@ijsclubursem.nl 
Dan zullen wij deze op een correcte manier plaatsen op onze 
media-accounts

Donateurskaarten
In de week van 24 oktober 2022 komen we bij jullie langs de 
deur!
Wij blijven ‘bijzonder’ en daarom is ook dit jaar de donateurskaart 
gewoon weer vijf euro per gezin.

Donateur wordt u door:
• een kaart aan de deur te kopen (contant of met QR)
• de QR code in deze flyer te gebruiken
• het overmaken van vijf euro naar 

NL61RABO 03640 07 753 tnv IJsclub Ursem
o.v.v. Naam, Adres en uw E-mailadres 
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Kerstcross december 2022
We verwachten dat deze dit jaar WEL 
door kan gaan! We houden jullie zeker 
op de hoogte! Hou aub ook de (social) 
media in de gaten!

Jeugdschaatsen
Van 17 december t/m 12 maart 2022 verzorgen wij weer het 
jeugdschaatsen voor uw kind. 

Jaarvergadering
Op 17 november aanstaande bent u van harte welkom tijdens 
de jaarvergadering in Café Halfweg. Omdat we deze weer ‘Live’ 
hebben, is er voor iedereen die komt een lootje voor de 
traditionele loterij! We starten om 20.00 uur.

Vrij schaatsen op De Westfries voor Donateurs
IJsbaan De Westfries opent op zaterdagavond 12 november haar
deuren voor donateurs, u heeft dan gratis entree!

Schoolschaatsen 
Op woensdagochtend gaan we met alle kinderen vanaf groep 3 
schaatsen op De Westfries. Dit als voorproefje op het 
jeugdschaatsen

Jeugdschaatsen
We gaan ook dit jaar weer schaatsen met de jeugd op De 
Westfries in Hoorn. Voor slechts 50 euro schaatst uw kind ook dit 
seizoen (weer) mee. U kunt uw kind nu al aanmelden via 
https://ijsclubursem.nl/inschrijven 
Graag zien wij uiterlijk 27 november uw inschrijving tegemoet.

Op 11 maart 2023 sluiten we het seizoen af met de traditionele 
WestFriesland tocht. Daarna is het vanaf 15.00 uur tijd voor de 
diploma uitreiking in Café Halfweg.
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