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MET IJCE NAAR FLEVONICE IN biddinghuizen
(Dit stond ook in de vorige nieuwsbrief, maar nu
met correcte link en extra informatie)
De natuurijscommissie is van plan dit seizoen op 12
dec. naar FlevOnice in Biddinghuizen af te reizen. Wij
schaatsen daar een echte schaatstoertocht slingerend door een polderlandschap. Vertrek om 7.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij het IJssportcentrum en wij
verwachten om 18.00 uur weer terug te zijn. Bij voldoende deelnemers gaan we met de Kemphanenbus
en anders gaan we carpoolen. Naast de tocht van 12
december is er een tweede tocht gepland op 9 januari
2016, waarover later meer.
De deelnamekosten, inclusief 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 onze toertocht.
Geef je op voor 7 dec. via toertocht@ijce.nl
zodat wij het vervoer op tijd kunnen regelen.
Meer info vind je hier.

BINNENKORT NIEUWS OVER DE IJSBAAN !
Dinsdag 1 december presenteert het gemeentelijk regieteam haar bevindingen aan de betreffende raadscommissie van de gemeente Eindhoven. Precies één week later, op 8 december, zal
diezelfde commissie over de ijsbaan debatteren en een standpunt innemen.
Iedereen is welkom op de publieke tribune. Laat je zien in je IJCE-kleding. Het definitieve besluit van de gemeenteraad staat voorlopig gepland in de maand februari 2016.
Meer informatie vind je hier.

SCHAATSTRAININGSKAMP – TO GROW
Vincent Van Wersch organiseert diverse schaatstrainingskampen die gaan plaatsvinden in
Erfurt tijdens kerstvakantie en in Berlijn begin januari 2016. Vincent doet dit als zelfstandig
schaatstrainer vanuit zijn onderneming ‘to Grow’. Hij is daarnaast werkzaam als trainer bij
IJCE.
De nadruk ligt op verbetering van de schaatstechniek. Ook fysieke training komt natuurlijk
aan bod, aangepast aan het niveau van de deelnemer. Doordat hij altijd in kleinere groepen
werkt, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Meer informatie vind je op zijn website.
BASISSCHOLEN PRESTATIERITTEN
MET ANNAMARIE THOMAS
De 45-ste Basisscholen Prestatieritten
(BSPR) zijn ook dit jaar weer goed verlopen met 1260 kinderen van 31 basisscholen. Niemand minder dan Annamarie
Thomas loste het startschot voor de 20- en
40-minutenrit. De ritten werden afgewisseld met diverse demonstraties door de
IJCE-Opleidingsploeg, de kleinste kinderen
van IJCE, de kinderen van Kids on Ice en de
ijshockeykinderen van Eindhoven Kemphanen,
de Kemphaantjes. De demonstraties, maar
ook hun eigen prestatierit, zullen menig kind geïnspireerd hebben en het enthousiasme voor het
schaatsen in clubverband aanwakkeren. Dankzij de
medewerking van meer dan 65 vrijwilligers verliep
alles op en rond het ijs zonder problemen.
Meer over de BSPR, inclusief leuke wetenswaardigheden vind je hier.
Bekijk ook de BSPR fotoalbums.

SCHAATSEN VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN
Dankzij een gemeentelijke subsidie die IJCE in de
wacht wist te slepen kan dit jaar de groep Visueel
Gehandicapten weer 1x per maand gedurende het
schaatsseizoen komen oefenen en rondjes rijden op
de 30 x 60 m buitenbaan. Nancy Dankers met een
aantal enthousiaste vrijwilligers begeleidt de groep.
Op zondag 1 november hebben ze voor de eerste
keer geschaatst. Zondag 6 december volgt de tweede
keer. Meer informatie, met foto’s, vind je hier.

IJCE 5-RITTENKAART
Om nieuwe leden aan te trekken presenteert IJCE de vijfrittenkaart. Aspirant leden kunnen daarmee vijf keer deelnemen aan een schaatsles van IJCE op hun eigen niveau en
daarna beslissen of ze lid willen worden. De vijf-rittenkaart
kost € 25,- voor jeugd tot 23 jaar. Voor senioren van 23 jaar
of ouder kost de vijf-rittenkaart € 60,-. Samen met de twee
proeflessen die er ook nog zijn kan men nu dus zeven keer
super voordelig komen schaatsen en les nemen tot en met
begin januari 2016! Vergelijk dit maar eens met andere aanbiedingen !
Op de website is er een aparte pagina hiervoor gemaakt
onder < Nieuwe Leden > - < 5-Rittenkaart >.

Zegt het voort aan vrienden en kennissen om
de toename van ons ledental te bevorderen.

WINTER
De temperatuur daalt alweer en beetje en misschien krijgen we wel weer natuurijs. De
Stichting Velig Natuurijsverkeer verwijst ons naar de website:
http://www.veiligheidopnatuurijs.nl voor informatie over ‘ijslezen’. Ook bij de KNSB
website kunt u lezen over veiligheid op natuurijs, klik daarvoor op de volgende link:
http://knsb.nl/toerschaatsen/toertochten/tips_uitrusting_veiligheid_natuurijs/.

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 5 december sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl
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Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

