
 

ZOMERTRAINING  

De eerste 3 zomertrainingen zijn een feit! Een grote opkomst, verdeeld in 3 groepen. Vol-
wassenen, kinderen boven de 12 jaar en kinderen onder de 12 jaar. Alles is goed verlo-
pen, dus we gaan door! Elke zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in Numansdorp op 
het veld van beachvolleybal Beachsport Hoeksche Waard ('s winters ijsvereniging 
Nooitgedagt). Voor jong en oud, ouders, leden uit Breda of Dordrecht, toekomstige le-
den. Iedereen is welkom! 
 
Met ingang van vandaag, 2 juni,  zijn de zomertrainingen voor 12 jaar en ouder ook op 
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE WEBSITE WWW.HWSCHAATSEN.NL 

Met enige trots kunnen wij jullie melden dat wij deze maand een nieuwe website heb-
ben:  www.hwschaatsen.nl 
Mede dankzij de sponsoring van de ING Bank is onze nieuwe website tot stand geko-
men. Hartelijk dank ING Bank! Wij willen ook Marijn Barendregt van MBWebsite en Eli-
zabeth Heijblom van Heijblom fotografie hartelijk danken voor het maken van de websi-
te en de foto’s. Wij zijn er blij mee! 
De sponsors komen hier ook goed tot hun recht en er kunnen er nog meer bij! 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    2 - J UN - 20  

 B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .HW S C HA ATS E N.NL  

ADVERTEERDERS 

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


 

SPONSORS/ADVERTEERDERS  

Wij zijn op zoek naar nieuwe sponsors voor onze vereniging! Voor 50 euro per jaar ’loopt’ 
uw logo door het beeld van onze nieuwe website en verschijnt het logo in deze Pickstart. 
Heeft u een bedrijf of kent u een bedrijf dat dit zou willen, wij horen het graag!   

 

 

 

INSCHRIJVEN DORDRECHT 

Wij bieden al heel wat jaren schaatslessen aan voor recreanten op dinsdagavond op de 
ijsbaan in Dordrecht van 20.30-21.30 uur.  Wij moeten echter al in het voorjaar de ijsbaan 
vast leggen en in juni betalen voor het komende schaatsseizoen. 
Bij deze een herinnering voor de schaatsers van afgelopen jaar. Willen jullie het voor-
schot van €100,- betalen zodat wij op voorhand weten dat we voldoende schaatsers heb-
ben en uit de kosten kunnen komen.  Dit kan op rekening NL52 RABO 0354 3104 37, Dis-
trict H.W. KNSB o.v.v. aanbetaling plus jouw naam.  
 
Voor mensen die ook interesse hebben om te komen schaatsen op dinsdagavond in Dor-
drecht, jullie zijn van harte welkom! Ouders van jeugdleden, sponsors of wie dan ook? 
Ook leren schaatsen of je techniek verbeteren? Kom op dinsdagavond naar Dordrecht! 
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet, zodat een lange traditie kan blijven be-
staan!  
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