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PROGRAMMA17:15 uur IJssportcentrum open

17:30 uur Toegang ijsbaan
18:00 uur Start 20 minuten rit

18:20 uur  Demonstraties IJshockey

19:00 uur Start 40 minuten rit

NA AFLOOP 

GRATIS TOEGANG 

TOT DISCOSCHAATSEN 

EN 400 METER IJSBAAN 

VOOR ALLE KIDS EN 

SUPPORTERS.
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Van de bestuurstafel
Afgelopen zaterdag is onze voorzitter, Gerard 
van Oosten, ongelukkig ten val gekomen tijdens 
de schaatstraining. Na een nacht doorgebracht 
te hebben in het Maxima Medisch Centrum, waar 
geconstateerd werd dat hij vier ribben gebroken 
had, mocht hij zondag weer naar huis. Er zijn ge-
lukkig geen complicaties, maar het hele herstel zal 
zes tot acht weken in beslag nemen. 
Hij meldde: “Hoewel het allemaal niet leuk is, heb 
ik wel de adequate EHBO van onze club en het IJs-
sportcentrum kunnen ondervinden. Dank en com-
plimenten daarvoor.”

basisscholenPrestatieritten 
Op vrijdag 20 november worden traditiegetrouw weer 
de basisscholenprestatieritten (BSPR) gereden. Om 
alles in goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers 
nodig. Nu meer dan ooit is het nodig om de jeugd enthou-
siast te maken voor het schaatsen, dus geef je op. Meer in-
formatie vind je hier. Bovendien worden er clinics gehouden 
tijdens de ritten, een mooie manier om kinderen enthousi-
ast te maken voor het schaatsen. Meer info vind je hier. 

de 7e schaatsnacht Van eindhoVen 
derde aankondiging!
De inschrijving voor de 7e Schaatsnacht van 
Eindhoven op 27 december is geopend!
Via de website 
www.schaatsnachtvaneindhoven.nl  
kun je nu inschrijven voor dit mooie evene-
ment. Ook vind je op deze site alle info over de 
Schaatsnacht.
Wacht niet te lang met je aanmelden. Wij han-
teren namelijk een deelnemersmaximum om 
te voorkomen dat het te druk gaat worden op 
de baan.

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

geef je op voor 7 dec. via toertocht@ijce.nl  
zodat wij het vervoer op tijd kunnen regelen. 
Meer info vind je hier.

(advertentie)

Met iJce naar fleVonice in biddinghuiZen
De natuurijs commissie is van plan dit seizoen op 12 dec. naar FlevOnice in Biddinghuizen 
af te reizen. Wij schaatsen daar een echte schaatstoertocht door een slingerend polderland-
schap. Vertrek 7.30 uur vanaf de parkeerplaats van het IJssportcentrum en wij verwachten 
om 18.00 uur weer terug te zijn. Bij voldoende deelnemers gaan we met de Kemphanen 
bus en anders gaan we carpoolen.
De deelnamekosten incl. entree FlevOnice zijn  afhankelijk van het aantal deelnemers en 
liggen tussen de € 20,-- en € 25,--. Het extra FlevOnice deelnemerspakket van € 20,-- voor 
koek en zopie, stempelkaart en medaille is voor eigen rekening, maar is niet noodzakelijk 
om deel te nemen aan de toertocht.

(advertentie)
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