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Extra feestelijk aanbod voor al onze leden: 
 

In verband met ons 50-jarig jubileum in 2018 komt er een prachtige kunstijsbaan in 

Hummelo (zie onderstaand bericht). We zijn volop bezig met de voorbereidingen en 

willen onze kinderen een feestelijk schaatsfestijn aanbieden! 

 

Natuurlijk willen wij onze tienerjeugd- en volwassenen niet vergeten. Wij hebben daarom 

voor hen ook een bijzonder feestelijk aanbod: 

 
GRATIS SCHAATSEN OP FLEVONICE 

 

Nadere bijzonderheden 

 

Verzamelen Hummelo:  donderdag 28 december 2017 om 09.00 uur 

Locatie: parkeerplaats OBS De Woordhof, Keppelseweg 56             

Hummelo 

Aankomst Flevonice:   circa 11.00 uur. Verzamelen bij de kassa. 

Vervoer: eigen auto, voor vertrek wordt bekeken of er 

gepoold kan worden.  

Entreekaarten:    worden bij de kassa door een bestuurslid verstrekt 

Vertrek Flevonice:   op eigen gelegenheid. 

 

Kosten:  

Normale entreeprijs € 15,00 

Voor degenen die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart geheel gratis 

deelname! 

 

Voor niet-leden en introducés € 5,00 korting. Zij betalen dus slechts € 10,00 p.p. 

Contante betaling aan een bestuurslid dient vooraf te geschieden bij het vertrek op 

28 december 2017. 

 

Brandstofkosten per auto kunnen onderling gedeeld worden. Betaling zelf regelen met de 

chauffeur.                                

 

Aanmelding:  

Is niet noodzakelijk. Wij hopen op een grote groep enthousiaste schaatsers. 

Samen schaatsen, ja altijd gezellig. 

 

Voor vragen en/of nadere info kunt u contact opnemen met Dineke de Bruin-Bouma  

tel. (0313) 477605 of dineke@chello.nl 

 

Wij hopen samen met u op een feestelijk Flevonice uitje! 

IJsbaan Hummelo 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over het ambitieuze plan om een 

van 20 – 28 januari een kunststof ijsbaan in Hummelo te realiseren. Inmiddels hebben 

zich een aantal sponsoren en vrienden van de ijsbaan aangemeld. De plannen zijn 

definitief, het werven van sponsoren gaat onverminderd door.  
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Financiële steun kunnen we nog wel gebruiken. Ben je geïnteresseerd om sponsor te 

worden neem dan contact op met Irma van Hof voorzitter@hessenrijders.nl of bel 0314 

381861. Er zijn diverse mogelijkheden. 

Bent jij al vriend van de ijsbaan in Hummelo ? 

Diegenen die zich al als vriend hebben aangemeld kunnen € 20,18 overmaken op de 

rekening van de Hessenrijders NL 10 RABO 0315 0226 04  o.v.v. vriend van de ijsbaan 

Hummelo. Ook nieuwe vrienden zijn en blijven welkom, maak het bedrag van € 20,18 

over en wij zetten je op onze vrienden lijst.  

Momenteel zijn we de plannen aan het uitwerken, zet de datum vast in je agenda, wij 

nemen in januari contact op met de vrijwilligers met de vraag of je beschikbaar bent om 

te helpen. Hierbij denken we aan: Koek en Zopie, kassa, toezicht, baanonderhoud, 

uitgifte schaatsen, voorkomende werkzaamheden,  enz. 

Bericht van stichting Hessenhal 

Nieuwjaarsborrel Dorpsraad: 

Oudjaarsnacht 31 december 2017  van 00.30 - 03.30 uur 

    U bent van harte welkom in sportcafé De Heerlykheyd. 

 

Wij wensen iedereen fijne en gezellige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe en 

hopelijk gezonde jaar. 

Goede voornemens…die hebben wij toch iedere dag ?  

 

Het bestuur 
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