
SCHAATSSEIZOEN 2019-2020 

Achter de schermen zijn wij al druk bezig met het nieuwe schaatsseizoen. We kunnen ge-
lukkig melden dat de schaatslessen in Dordrecht op dinsdagavond 20.30-21.30 uur door 
kunnen gaan! Er kunnen nog meer mensen bij, dus zegt het voort! Het officiële aanmeld-
formulier voor de winter 2019-2020 (voor Dordrecht en Breda) volgt binnenkort als alle 
data, tijden en prijzen bekend zijn! 
 

STARTDAG 14 SEPTEMBER 

Schrijf de datum vast in de agenda’s! Op zaterdag 14 september houden wij een leuke, 
sportieve, gezellige startmiddag voor het nieuwe schaatsseizoen voor al onze leden, zo-
wel uit Breda als uit Dordrecht, iedereen is welkom! Tijden, onder voorbehoud, 14.00-
19.00 uur. Verdere informatie volgt via de Pickstart! 
 

HULPOUDERS 

Zoals elke vereniging kunnen wij ook niet zonder de hulp van ouders! Komend seizoen 
zoeken we een paar ouders die de maandelijkse ‘chocolademelk bijeenkomsten’ zouden 
willen voorbereiden. Dat betekent thuis de chocolademelk opwarmen, water koken voor 
thee en koffie zetten en dit alles meenemen naar Breda in thermoskannen die door ons 
aangeleverd worden. Vele handen maken licht werk! Wie helpt er mee? Antwoorden mag 
op deze mail! 
 

CLUBKLEDING 

Sommige kinderen hebben clubkleding, andere kinderen hebben eigen kleding. Niets is 
verplicht, maar hoe leuk is het, als we als club zichtbaarder worden, door dezelfde kle-
ding te dragen?! Op onze website kunt u zien wat we allemaal te koop hebben met ons 
logo! Een bodywarmer is al te koop voor 15 euro, een schaatsbroek vanaf 25 euro en er 
zijn verschillende schaatsjasjes te koop! Tip: ook leuk als verjaardagscadeautje! Binnen-
kort organiseren we een pasavond waarbij de kleding te koop is. Verdere info. volgt! 
 

SPONSORS/ADVERTEERDERS 

Wij zijn op zoek naar nieuwe sponsors voor onze vereniging! Voor 50 euro per jaar kunt u 
met uw logo in deze Pickstart komen en vermeld worden op onze website. Heeft u een 
bedrijf of kent u een bedrijf dat dit zou willen, wij horen het graag! Sponsort u liever met 
boodschappen of artikelen? Ook dat zou heel fijn zijn! Sponsoren zonder vermelding van 
naam? Ook daar staan wij voor open! Antwoorden mag op deze mail! 
 

ZOMERTRAINING 

De zomertraining wordt goed bezocht. 2x per week zijn er 1 of 2 trainers aanwezig om 
met de leden te sporten. De ‘WhatsAppgroep’ werkt goed voor korte mededelingen en 
aan– of afmelden. Nog niet geweest en wil je toch mee doen? Op dinsdagavond 19.00-
20.00 uur is het vanaf 12 jaar, op zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur voor alle leden, 
jong en oud, uit Breda of Dordrecht!  
 

SOCIAL MEDIA 

Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard. 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 6 - J UN - 1 9  

B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .D HWA AR D KNS B .NL  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.rabobank.nl/hoekschewaard
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.kooy-autos.nl/

