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Blijft de IJsbaan open?
Op 8 december besprak de raadscommissie het rapport dat door het gemeentelijk
regieteam was uitgebracht over het voortbestaan van de IJsbaan. Alle fracties stonden
er positief tegenover, maar de wethouder wilde nog geen echte toezegging doen. Half
januari geeft ze antwoord op de vragen die door de fracties gesteld zijn. Wordt vervolgd
dus. Meer lees je hier. Voor wie geïnteresseerd is in het rapport, dat is via deze link te
vinden op de website van de gemeente.
Sven Nys komt eraan!
De redactie is blij dat Thijs (van ’t natuurijs) weer een column heeft geschreven. En wat dat
betekent dat Sven Nys eraan komt, lezen jullie hier.
SPI-Junioren
Het SchaatsPrestatieInsigne (SPI) is een jaarlijks
evenement waarbij je zo veel mogelijk rondjes in
een uur probeert te rijden. De afgelopen jaren is
de deelname van de jeugd aan het SPI geleidelijk
aan afgenomen. Om het SPI-rijden aantrekkelijker
te maken voor de jeugd heeft de SPI-commissie
dit seizoen een speciaal Junioren-SPI georganiseerd. Er wordt een half uur gereden in plaats van
een heel uur, de norm voor het aantal te rijden
ronden is hieraan natuurlijk aangepast.
Hiermee hopen we voor onze jeugdleden de drempel om aan het SPI mee te doen te verlagen. Het
nieuwe Junioren-SPI wordt op de zaterdag 20
februari gereden. Jeugdleden die toch graag een
heel uur willen rijden, kunnen dat bij de inschrijving aangeven. Zij worden dan bij de senioren op
de maandagavond ingedeeld. Kijk voor uitgebreide
informatie over het SPI op de IJCE-website.

Noodoproep
Wij zoeken dringend en met spoed iemand die het leuk vindt om alles uit het softwarepakket
te halen dat we gebruiken voor onze ledenadministratie én het leuk vindt om deze gegevens in
Excel te bewerken voor de diverse trainers, bestuursleden, activiteitencommissies enzovoorts .
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Paul Batenburg ledenadministratie@ijce.nl
en Michel Koolen penningmeester@ijce.nl

Schaatsnacht van Eindhoven 27 december
De zevende Schaatsnacht van Eindhoven
staat voor de deur! Dit is de langste
toertocht ter wereld die op een kunstijsbaan gereden wordt.
Je kunt kiezen voor afstanden tussen
25 en 200 km en daarnaast zijn er ook
jeugdafstanden. Op 27 december gaat
dit weer gebeuren. De website
www.schaatsnachtvaneindhoven.nl
geeft alle informatie over dit
evenement. Via deze site kun je ook
inschrijven. We zien jullie graag komen
op dit evenement.

Namens het organiserend comité van de
Schaatsnacht van Eindhoven,
Hans Jansen

Schaatsloop Tilburg 13 december
Zondag 13 december werd in Tilburg een schaatsloopwedstrijd georganiseerd waaraan ook een aantal
IJCE’ers heeft deelgenomen. Van de winnaar bij de
masters, Harrie Wenting, ontvingen we een verslagje
dat hier te lezen is.
FlevOnice 12 december
De eerste toertocht op FlevOnice op 12 december was
een groot succes blijkt uit het verslag dat we ontvingen.
Wie het gemist heeft en de volgende keer mee wil, dat
kan op 9 januari 2016.

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
De deadline voor de volgende nieuwsbrief is 3 januari.

(advertentie)

(advertentie)

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

