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Beste  allemaal,  
  
Lees  deze  nieuwsbrief  alstublieft  goed  door,  er  staat  weer  van  alles  in  wat  handig  
is  om  te  weten  en/of  te  noteren!  
  
GEEN  LES  !!    
Er  vallen  de  komende  weken  een  aantal  lessen  uit:  
  
Zaterdag  11  maart  in  de  ochtend  geen  les  ivm  activiteiten  buitenbaan  
Zaterdag  18  maart  in  de  avond  geen  les  ivm  showgala  
Zondag  19  maart  geen  les  ivm  NK  showrijden  
Zaterdag  1  april  geen  les  ivm  internationale  kunstschaatswedstrijd  Spring-On-Ice  
Zondag  2  april  geen  les  ivm  internationale  kunstschaatswedstrijd  Spring-On-Ice  
Zaterdag  8  april  geen  les  ivm  internationaal  ijshockey  toernooi  
Zondag  9  april  geen  les  ivm  internation  ijshockey  toernooi  
Zondag  16  april  geen  les  ivm  pasen  
  
KVH  SHOWGALA  
Zaterdag  18  maart  vindt  het  jaarlijkse  KVH  Showgala  
plaats  van  19.00  -21.00  uur  op  onze  thuisbaan  de  
Westfries.  De  entree  is  net  als  voorgaande  jaren  5  euro  
en  kinderen  t/m  4  jaar  1  euro.  Het  belooft  weer  een  
mooie  show  te  worden  dus  kom  in  grote  getale  ;;-)  Er  
wordt  een  mooie  grote  tribune  neergezet  (dekentje  
indien  nodig  zelf  meenemen)  
Tijdens  het  Showgala  zullen  er  ook  weer  lootjes  
verkocht  gaan  worden  (Tombola)  waarmee  leuke  prijsjes  
gewonnen  kunne  worden.  We  hebben  nog  wel  prijsjes  
nodig  dus  als  je  iets  leuks  hebt  of  wilt  maken??  (afgeven  
aan  de  trainers).  De  deelnemers  krijgen  nog  een  mail  
met  meer  informatie.  In  ieder  geval  worden  alle  
deelnemers  om  18.00  uur  verwacht!  
  
NK  SHOWRIJDEN  
Zondag  19  maart  organiseert  KVH  namens  de  KNSB  het  Nederlands  
Kampioenschap  Showrijden.  Vele  deelnemers  van  KVH  doen  hieraan  mee.  Kom  
allen  de  deelnemers  aanmoedigen.  De  wedstrijd  is  van  12.00  tot  18.00  uur.  Toegang  
is  gratis.  Iedereen  kan  zitten  op  de  grote  tribune  die  er  dat  weekend  staat  !!  
  
ZOMERIJS  
Vanaf  zaterdag  18  maart  start  het  zomerijs.  We  schaatsen  door  tot  eind  juni.  Op  
zaterdag  en  zondag  veranderen  de  tijden,  de  overige  dagen  blijven  onveranderd:  
Zaterdagochtend  10.30-11.30  beginners,  recreanten  en  nieuwe  scoutgroep  
Zaterdagochtend  off-ice  09.50-10.20,  ijs  10.30-12.00  uur  scout  en  tieners/adults  
Zaterdagochtend  off-ice  11.15-12.00,  ijs  12.10-13.40  uur  brug  en  wedstrijdrijders  
Zondag  start  de  les  5  minuten  eerder,  namelijk  om  17.25  uur  en  18.25  uur.  
  
  

CLUBMAGAZINE  KVHOORN.NL  
Over  een  week  staat  de  volgende  editie  van  ons  fantastische  clubblad  weer  
ingepland  door  redactielid  Michelle  Dubbeld.  Heb  je  een  leuk  verhaal,  foto,  recept  of  
iets  anders  waarvan  jij  vindt  dat  het  in  nog  het  clubblad  moet  komen  stuur  dit  dan  
naar  redactie@kvhoorn.nl  en  wie  weet  wordt  het  in  de  volgende  editie  geplaatst!  
  
OPROEP  BESTUURSLEDEN  EN  COMMISSIELEDEN  
We  blijven  het  vragen;;  ”voor  het  nieuwe  seizoen  hebben  we  
nog  steeds  nieuwe  bestuursleden  en  commissieleden  nodig  om  
onze  mooie  en  gezellige  vereniging  willen  besturen  en  daaraan  
inhoud  willen  geven.  Lees  eens  de  website  goed  door,  lees  je  
een  beetje  in  en  meld  je  aan.  We  hebben  jullie  echt  nodig!    
  
ZELF  IDEEEN?  
Hebben  jullie  zelf  een  goed  idee  voor  het  werven  van  leden,  sponsoring  of  andere  
leuke  acties  stuur  dan  een  mailtje  naar  esther@kvhoorn.nl  
  
Met  sportieve  groeten,  
  
Het  bestuur  van  KVH  
  
  
  

