Nieuwsbrief maart 2017

Bezoek onze website:

www.skiclubnop.nl
Groeiend aantal leden
Skiclub Noordoostpolder

’t Voorhuys 11- dorpenloop – Team Skiclub Nop
Leuk nieuws! Dit jaar zullen elf enthousiaste lopers zich als team
van Skiclub Nop vertegenwoordigen op de ’t Voorhuys 11dorpenloop! Wij vinden het ontzettend leuk als zoveel mogelijk
mensen onze lopers aanmoedigen langs de weg of bij de finish.
Alle lopers veel succes gewenst! Het evenement is 8 april
aanstaande en start om 8.30 uur op de atletiekbaan bij AV
NOP. Meer informatie is te vinden op www.avnop.nl

Sporttenues Skiclub Noordoostpolder
Mede door de 11-dorpenloop zijn we bezig met tenues van
Skiclub Noordoostpolder. De bedoeling is dat ieder lid
uiteindelijk deze kleding zelf kan bestellen. Wij houden jullie op
de hoogte van deze ontwikkelingen!

De afgelopen periode is
opgevallen dat het delen van
ervaringen nieuwe leden werft!
Vooral bij de binnen training zijn
er inmiddels een aantal nieuwe
leden sinds dit seizoen.
Ken jij een vriend, buurvrouw of
collega die sportief aangelegd is
of graag wandelt? Laat hem of
haar een gratis proefles volgen
op dinsdagavond of mee lopen
op zaterdagmorgen.
Aanmelden of afmelden voor
een training kan bij onze trainer
Bert Kistemaker: 06-20968331

Jouw mening telt!

Wat gaat de tijd toch hard! Deze nieuwsbrief is buiten
geschreven in het zonnetje, aldaar komt het besef dat het
voorjaar in aantocht is en de buitentrainingen weer bijna
stoppen dus. Op 1 april 2017 is de laatste buitentraining van dit
seizoen, en nee, het is geen grapje! De binnen training in Espel
gaat voor de liefhebbers nog door tot en met juni 2017.

Onze leden zijn belangrijk voor
ons. Wij luisteren graag naar jullie
mening en/of verbeterpunten.
Heb jij tips voor ons? Wij
waarderen jullie feedback!
Mailen kan naar onderstaand
adres of spreek ons aan bij de
trainingen.

Agenda van Activiteitencommissie

Volgende nieuwsbrief

Einde seizoen 2016-2017 nadert

Zaterdag 1 april:
Laatste zaterdagochtend training, aansluitend aan de training
zorgt de activiteitencommissie voor koffie met gebak!
Zaterdag 8 april:
11-dorpenloop inclusief seizoens afsluiting in de Ducdalf, Espel.
Na afloop van de 11-dorpenloop willen wij graag het seizoen
afsluiten met elkaar in de Ducdalf in Espel. Het bestuur zorgt
voor een welkomstdrankje en een maaltijd, keuze vis of vlees.
Aanmelden kan bij Ria Schutte via riaschutte@ziggo.nl , de
officiële uitnodiging volgt nog! Aanvang 17.30 uur.

Zomer 2017
Karen Ballast-Vries
E: communicatie@skiclubnop.nl
T: 0630596163

Volg ons op Facebook!
https://www.facebook.com/
Skiclubnop
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