DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

29-JUN-21

IJS IN DORDRECHT
Met hulp van de trainers in Dordrecht is het mogelijk gemaakt om de ijsvloer het komende
seizoen af te huren op dinsdagavond. De trainingen zullen dus doorgaan! Er is nog plaats
genoeg voor nieuwe schaatsers, zegt het voort!
Wel is dit jaar een aanmelding via de website echt nodig. Wie dat nog niet gedaan heeft,
graag doen! Link: https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/

IJS IN BREDA
Dinsdag 12 oktober is de eerste training in Breda, 16 oktober de 1e zaterdag.
In juli komen de nieuwe inschrijfformulieren op de website. Rond 1 augustus kunnen de
schaatsers zich weer aanmelden voor de training in Breda! Ook de proefschaatsers van
afgelopen februari/maart kunnen zich hier inschrijven. Link: https://www.hwschaatsen.nl/
inschrijven/

TRAINERS GEZOCHT
Voor de zomertraining zoeken we nog trainers of hulpouders die ons komen versterken!
Wie biedt zich aan? (3, 6, 10, 13 en 17 juli en 4, 7, 11 en 14 september)
Het bestuur is alweer druk bezig voor het winterseizoen. We zijn op zoek naar extra trainers voor op het ijs op dinsdagavond en/of zaterdagochtend. Ben of ken jij iemand die dit
zou willen? We horen het graag!

ZOMERSTOP
Vanwege corona en daardoor weinig bezigheden voor de jeugd hebben we vorige zomer
de training doorgedraaid. Dit jaar gaan we weer over op ‘het oude normaal”. Dat betekent dat we 6 weken een zomerstop hebben. Zaterdag 17 juli zal de laatste zomertraining in Numansdorp zijn. Zaterdag 4 september zullen we weer starten!

STARTDAG 18 SEPTEMBER
Op zaterdag 18 september zal de startdag voor het nieuwe seizoen zijn. Hier zijn alle
schaatsleden, proefschaatsers, ook leden die geen zomertraining gedaan hebben,
voor uitgenodigd om elkaar weer te zien en met een activiteit, hapje en drankje te
‘starten’ voor het winterseizoen.

CLUBKLEDING

We hebben al van verschillende ouders/ schaatsers vragen of een bestelling doorgekregen voor de clubkleding. De bestelling gaat er deze week uit. Wie wil nog iets bestellen? Op onze website onder het kopje kleding kunt u zien hoe de jacks en broeken
eruit zien. De broeken (salopette) kosten 55 euro. De jacks kosten normaal 65 euro.

We hebben nu een grote bestelling waardoor we de jacks in september ook voor 55
euro kunnen aanbieden.
Aanbiedingen:
-2 broeken/salopettes van de oude versie maat 128 voor 25 euro per stuk.
(Zonder glimmende knieën, lijken erg op de nieuwe versie!)
-3 ritsbroeken/ overbroeken, 2x XL en 1x L voor 25 euro per stuk.
-1 thermo schaatspak (lange mouwen, broek en jack in 1) zonder capuchon
van Hunter maat S voor 25 euro.

Voor deze items geldt op=op, wie het eerst komt…
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