
STARTDAG 19 SEPTEMBER  

Het is bijna zover! Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is zaterdag 19 september de 
startdag van District Hoekse Waard. Deze dag is bedoeld voor alle huidige en nieuwe le-
den van ons district, trainers en bestuursleden. Een gezellig samenzijn, een meerkamp, 
beachvolleybal, met elkaar een hapje eten en ouders zijn aan het eind ook welkom om 
even een drankje mee te doen als zij hun kinderen ophalen. Trek sportkleding aan, neem 
een extra trui of jas mee! Locatie: terrein van Beachsport Hoeksche Waard/IJsvereniging 
Nooitgedagt in Numansdorp. 
14.00-14.30 uur inloop voor alle leden  
14.30-17.00 uur programma  
17.00-18.00 uur eten  
18.00-19.00 uur afsluiting met een drankje, ook voor de ouders!! Uitreiking progressie-
prijzen. Wees welkom!  
De training van 9.00-10.00 uur zal hierdoor komen te vervallen op 19 september. 
 

CLUBKLEDING PASSEN  

Op de startdag is er ook gelegenheid om clubkleding te passen en/of aan te schaffen. We 
hebben een grote voorraad; schaatsbroeken, schaatsjasjes, ritsbroeken, wedstrijdpak-
ken, marathonpakken e.d. Bij de inloop van 14.00-14.30 uur kunt u kijken wat we hebben 
of kan de kleding gepast worden voor de maat. Dit kan ook tussen 18.00-19.00 uur bij de 
afsluiting! Op onze website kunt u alvast bekijken wat we allemaal te koop hebben met 
ons logo! Schaatsbroeken vanaf 25 euro!  
OP DE STARTDAG ZAL ER KORTING GEGEVEN WORDEN OP CLUBKLEDING DIE OP 
VOORRAAD IS!! 

UITREIKING MEDAILLES 

Op de startdag zal tussen 18.00-18.30 uur de uitreiking zijn van de progressieprijzen 
van de jeugd uit Breda van het schaatsseizoen 2019-2020. Dit kon eerder niet doorgaan 
i.v.m. corona.  

KOSTEN EN OPGEVEN STARTDAG  

Om de kosten voor deze middag gedeeltelijk te dekken vragen wij de leden om een bij-
drage van 5 euro per persoon. Betalen kan bij aankomst op zaterdag 19 september. 
Daarbij zouden we ook graag z.s.m. maar uiterlijk voor dinsdag 15 september, willen 
weten wie zich opgeeft voor deze startdag i.v.m. de inkopen. Opgeven kan door te ant-
woorden op deze mail en daarin de naam of namen te noemen.  
 

TWEEDEHANDS SCHAATSEN  

Schaatsen te klein? Neem ze mee naar de startdag! Wellicht dat een ander ze over wil 
nemen. Maak een briefje met de naam, maat en prijs en wij zorgen voor een tafel waar 
alles neer gelegd kan worden om te bekijken, passen en evt. overnemen!  
 
 

SCHAATSHELMEN 

De schaatswinkel in Breda heeft net als vorig jaar aangeboden dat onze leden dit 
seizoen 11% korting krijgen op een helm bij Azzuri.  Azzuri is o.a. op zaterdag vanaf 
9.45 uur open. Voor verdere tijden, zie website!  

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 1 - S E P - 2 0  

 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/

