Het Thialf weekend
bij:
Alutrade vof
Kromme Sane 20
8491 PE Akkrum
T. 0651 846547
E. info@snmsystems.nl

Van vrijdag 16 t/m zondag 18 Februari 2018

Organisatie: Fam. Middag 0651846547
Hierbij nodigen wij jullie uit voor het Thialf weekend Akkrum.

Het weekend zal gehouden worden bij de loods van Alutrade in Akkrum. (www.alutrade.nl)
Hier is de vereniging in november ook geweest.
We hebben beschikking over een verwarmde schuurruimte (hier kunnen we onze eigen hapjes en drankjes
nuttigen). Er is geen douche aanwezig, wel zijn er toiletruimtes.
Huisdieren zijn welkom, wel graag even aanlijnen.
De kosten voor dit weekend bedragen € 45,00 per equipe.

De organisatie en/of de KCN zijn niet aansprakelijk voor enige schade tijdens het weekend of bij het aanen/of afrijden.

Programma
Vrijdag 16 december:
Vanaf 12:00 uur:

Aanrijden.

20:00 uur:

Opening van het weekend met koffie en iets lekkers in de loods.
Betaling van de weekendbijdrage.
De kosten voor het weekend bedragen € 45,00 per equipe.
Bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Graag zelf

koffiebekers en glazen meenemen.

Zaterdag 17 december::
12.15 uur

Aanwezig in entreehal van Thialf voor de rondleiding door Thialf. Daarna
mogelijkheid tot schaatsen op de 400 meter baan en voor de kleintjes een
aparte baan in deze schaatstempel. Er is dit weekend ook een shorttrack
evenement op het middenterrein. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en de
baan sluit om 16.00 uur

Graag even opgeven met hoeveel jullie meedoen en de leeftijd. Dit ivm
reserveren. Daarbij aangeven schaatsend of niet. De rondleiding zit in de
equipeprijs.
Bij een groep van 10 personen of meer voor het schaatsen geldt er een
korting, dit willen wij dan boeken.
Voor degene die schaatsen willen huren in bijlage 2 zit de informatie hierover.
Afstand Akkrum – Thialf is 16 km, ongeveer een kwartier met de auto.
18:00 uur:

Gezamenlijk eten. Wij zorgen voor de maaltijd, u zorgt voor het bestek.

20:00 uur:

Gezamenlijk koffiedrinken (wij zorgen voor de koffie/thee). Graag zelf bekers

en glazen meenemen.
Voor de mensen die het leuk lijkt om een keer een ijshockeywedstrijd te zien.
Deze avond spelen de UNIS FLYERS Heerenveen tegen de AHOUD DEVILS
uit Nijmegen.

Voor eenieder die dit leuk vindt, graag een opgave dan kunnen wij de kaarten
reserveren. De prijzen staan hierboven en zijn niet meegenomen in
equipeprijs.

Zondag 18 December:
11:00 uur:

De wandeling, door Akkrum.

13:00 uur:

Sluiting weekend.

PS, Wij willen Alutrade en de familie Slof hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

Opgaveformulier het Thialf weekend

Wij komen naar het Thialf weekend van 16-18 februari 2018.
Naam: ………………………………………………………………………………………
Aantal volwassenen: ……………………………………………………………….
Aantal kinderen: ……………………………………………………………………..
Wij doen wel/niet mee aan de rondleiding in Thialf met …... personen.
Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

Wij gaan wel/niet schaatsen in Thialf met …... personen.
Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

(leeftijden:

).

Wij gaan wel/niet mee naar de ijshockeywedstrijd in Thialf met …... personen.
Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

(leeftijden:

).

Wilt u eerder komen of langer blijven? Dat kan! Graag even doorgeven.

Wij ontvangen uw aanmelding graag per e-mail of per post. Ons e-mailadres is: info@snmsystems.nl
Ons adres is: Plantweg 49, 8256SC Biddinghuizen.

Graag zien we jullie op 16 februari 2018.

Bijlage 1: Route naar Kromme Sane 20 Akkrum

Bijlage 2: Schaatshuur

