
Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo allemaal, 

Komende week gaat de 

Jaap Edenbaan weer 

open voor het publiek en 

dat betekent dat we met 

zijn allen gaan schaatsen. 

 Op 1 oktober kan ieder-

een van 13.00-17.00 uur 

meedoen aan het ope-

ningsfeest op de baan. 

Er is een groot grachten-

feest gebouwd, waar de 

kinderen rondjes kunnen 

rijden en met elkaar het 

ijs weer ontdekken. Toe-

gang is 20 cent en ieder-

een is welkom.  Ook kan 

je daar alvast je abonne-

ment afhalen bij de Poel-

ster stand. Deze middag 

zal de bekende schaats-

ster Barbara de Loor ook 

haar gezicht laten zien, 

dus papier en pen mee-

nemen voor een handte-

Het schaatsseizoen is weer begonnen! 

Wij staan op vrijdag van-
af 16.15 uur en zaterdag 
vanaf 8.45 uur uur klaar 
om jullie te voorzien van 
je abonnement.  

Je krijgt dan ook ui-
teraard te horen bij wie 
je in de groep zit en van 
wie je les krijgt. Wij zijn 
herkenbaar aan onze crè-
me kleurige jassen met 
het Poelster logo op de 
rug.  

Nog even een aantal 
punten op een rijtje. 

Je moet in het bezit zijn 
van: 

• passende en goed 
geslepen schaatsen 

•  handschoenen
(verplicht) 

• Poelstermuts 
(verplicht) 

Ben je nog niet in het 
bezit van een Poelster-
muts dan is deze te koop 
bij Aije Simons op de 

baan. Kosten: € 4,50. 

Degene die het abonnements-

geld nog niet hebben voldaan 
verzoeken wij dit zo spoedig 
mogelijk te doen op één van 
deze rekening nummers: 
1851745 (Postbank)  t.a.v. J. 
de Weerdt, Penningmeester 
van A.S.V. De Poelster. 

Op vrijdag en zaterdag heb-
ben wij nog abonnementen 
tot onze beschikking, heb je 
nog een vriendje of vriendin-
netje dat ook wil leren schaat-
sen geeft hem of haar dan zo 
snel mogelijk  op. 

Kijk ook  op  www.poelster.nl 
of mail naar  

jeugdschaatsen@poelster.nl 
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Deze nieuwsbrief is gemaakt 
door de jeugdcommissie: Romke 
Koch, Melle Koch en Petra 
Simons 

 

In dit nummer: 

Interessante informatie: 

• 1 oktober vanaf 13.00 

Opening Jaap Edenbaan 

met Barbara de Loor 

• 3 en 4 oktober start 

Jeugdschaatsen 

• 10 en 11 oktober Proefles 

voor vriendjes/

vriendinnetjes, opgave bij 

Petra Simons 

• Neem je handschoenen 

mee! Draag je Poelster 

muts, zodat iedereen je 

herkent. 

• Je herkent de trainers aan 

hun beige Jeugdschaats-

jas 

• Er zijn nog plaatsen over! 

Meldt vriendjes en vrien-

dinnetjes aan! 

 

kening!   

Via deze nieuwsbrief zul-

len we je regelmatig op 

de hoogte houden van 

nieuwtjes en andere leu-

ke of interessante infor-

matie. Print hem uit en je 

kunt lekker gaan kleuren 

en knutselen. 

 

Tot snel op de baan! 

De Jeugdcommissie 
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SOK WORDT SNEEUWPOP 
Wat heb je nodig:  
Witte sok.Deksel.Watten.Stukje 
touw.Vilt.Plastic bloempot-
je.Spijkers.Chenille draad. 
 
Een leuke wollige sneeuwpop maken kan je 
heel goed doen met een (oude) witte sok.  
Neem een witte sok en hierin stop je een 
deksel van een pindakaaspot (met de gladde 
kant naar beneden). Vul de hele sok met 
watten, om de bovenkant doe je een stukje 
touw en knoopt het goed vast.  
Knip van vilt een das, en knoop deze in het midden om de sok. Lijm een zwart plastic 
bloempotje bovenop de sok dan heeft hij meteen een leuke hoed op en zie je het sa-

mengeknoopte stukje sok niet meer.  
Neem 2 grote spijkers voor de ogen en 3 iets klei-
nere spijkers voor de knopen, doe wat lijm aan de 
spijker en steek ze in de sok. De neus maak je 
van een chenille stokje.  
De bezem maak je van takjes, je neemt een tak 
van ong. een halve cm daar bevestig je een stukje 
binddraad aan en neem een paar dunnere takjes 

deze bevestig je aan de tak 
door het binddraad er strak 
omheen te draaien en vast-
zetten. Doe iets lijm aan de 
bezemsteel en steek deze in 
de zijkant van de sok.  
En dan is de sneeuwpop 
klaar.  


