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NIEUWSBRIEF    
 

                                                     nr 44  13 dec. 2018 

 

 

                              Schaatsen op Flevonice ! 
 

Ons inmiddels traditionele schaatsuitje naar Flevonice is gepland op vrijdag 28 dec. 2018.  

De vertrektijd is dit jaar vervroegd, zodat de ‘kilometervreters’ onder ons rustig hun rondjes 

kunnen rijden voordat de recreanten toestromen. We zijn dan ’s middags ook eerder weer 

terug.  

 

Nadere bijzonderheden 

Verzamelen Hummelo    :vr. 28 dec. om  8.00 uur op de parkeerplaats 

                                 bij OBS De Woordhof, Keppelseweg 56  

Aankomst Flevonice       :circa 9.30 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  

Voor degenen die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart zijn er geen 

entreekosten.  

Voor niet-leden en introducés zijn de entreekosten € 5,00 p.p. 

Contante betaling aan een bestuurslid dient vooraf te geschieden bij het vertrek op 28 dec. 

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.  

 

Voor vragen en/of nadere info kunt u contact opnemen met Irma van Hof  

tel. 0314 381861 of voorzitter@hessenrijders.nl 

 

Mocht er natuurijs zijn op 28 dec. of zijn er slechte weersomstandigheden, dan gaat de trip 

naar Flevonice NIET door.  Kijk op de website voor het laatste nieuws.   

 

Mail in de spambox 
Wij willen er nogmaals op wijzen dat de mail van de Hessenrijders bij mensen met een gmail 

account in de spambox terecht kan komen. Kijk dus regelmatig in je spambox ! Je kan een 

markering als spam ongedaan maken. (Klik op ‘geen spam’)  

Ken je mensen in je omgeving die de Nieuwsbrief of andere mail van de Hessenrijders niet 

(hebben) ontvangen maak hen er dan attent op dat de mail in de spambox kan staan.  

 

Clubblad 
Het volgende clubblad verschijnt eind januari. De redactie weet iedere keer weer het blad met 

leuke artikelen te vullen. Een bijdrage van de leden is altijd welkom. Heb je een leuk of 

interessant artikel of heb jezelf iets leuks meegemaakt schroom niet om dit naar de redactie te 

sturen. Kopie kan gestuurd worden naar  s.visser52@chello.nl 
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