
  SV Leunen gaat schaatsen… 

Op zaterdag 18 januari gaat SV Leunen met de teams JO11, JO12, JO15, JO17 en JO19 naar 

het IJssportcentrum in Eindhoven. Hier zijn maar liefst 3 schaatsbanen, een 400-meterbaan, 

ijshockeybaan en trainingsbaan. We vragen een eigen bijdrage van EUR 4,- per kind. 

Programma  

- 9.00 uur verzamelen bij sportpark ’t Klaverblad 

- 10.00 – 13.30 uur schaatsen 

- 14.30 uur terug bij het sportpark ’t Klaverblad.  

Voor het vervoer doen we een beroep op de ouders. Het rijschema komt begin januari op de 

site van SV Leunen te staan. 

Je kunt je eigen schaatsen meenemen, maar je kunt daar ook schaatsen huren tegen een 

vergoeding. Deze kosten dient het kind zelf te betalen. Neem dan wel je legitimatiebewijs 

mee als borg. Het huren van een kluisje kost € 0,50 (geen geld retour). Voor meer informatie 

kun je kijken op de site www.ijssportcentrum.nl. Het is de bedoeling om voor je eigen 

lunchpakket te zorgen.  

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Kimm Creemers 

(svleunenschaatsen@outlook.com of 06-18452990)  

Het belooft een gezellige dag te worden, dus geef je snel op, in ieder geval vóór 15 

december, via onderstaand invulstrookje! 

De Wintercommissie 

Monique, Nicole, Suzan, Femke, Geert en Kimm 

 

Indien de ouders hun kinderen van JO11 te jong vinden om aan deze activiteit deel te 

nemen, kunnen zij ook meedoen met de activiteit Boegafun op 4 januari.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lever onderstaand invulstrookje + € 4,- bij Nicole Derikx, Albionstaat 11a in Leunen vóór 15 december. 

 

Naam Kind :   ……………….………………………………… 

E-mail adres (ouder):  …………………………………………………. 

JO11-1 / JO11-2 / JO12-1 /JO12-2 / JO12-3 / JO15-1 / JO15-2 / JO17-1 / JO19-1 / JO19-2 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

0     Mijn ouders kunnen wel rijden. Er kunnen ……….  Kinderen in de auto. 

0 Mijn ouders kunnen niet rijden. 

Mijn ouder begeleidt wel/niet tijdens het schaatsen (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

http://www.ijssportcentrum.nl/
mailto:svleunenschaatsen@outlook.com

