
 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie voor alle leden en ouders van junioren op 14 januari 2015 

Woensdag 14 januari houden we een zeer speciale Nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze receptie 

zal ook de wethouder van sport van de gemeente Zoetermeer aanwezig zijn. Dat heeft 

uiteraard een bijzondere reden. Tijdens de receptie willen we de teams die Nederland zo 

voortreffelijk vertegenwoordigd hebben op het EK en de kwalificatie voor het WK junioren in 

het zonnetje zetten. We rekenen daarom op een zeer grote opkomst. De receptie duurt van 

19:00 uur tot 20:00 uur. Nadat we met elkaar een toost hebben uitgebracht op het nieuwe jaar 

zal er een verrassende activiteit op het ijs georganiseerd worden voor alle leden. 

 

Zondagochtend training jeugd 

11 januari is de volgende extra training voor de junioren. We hebben behalve de vaste trainer 

Ezra een gast trainer uit Utrecht: Ben Wiegers. Ben heeft een zeer rijke curling ervaring oa als 

coach van Nederlandse teams maar ook van het Tsjechische damesteam. We zien alle junioren 

die zich hebben opgegeven voor de zondag weer om 9:45 uur op de baan. Heb je je nog niet 

opgegeven en wil je toch deelnemen aan deze twee wekelijkse trainingen? Meld je dan aan 

via een mail naar curling@ccpwa.nl. Kosten voor de laatste 6 extra trainingen :€ 15,00 per 

speler. 

 

Bestuurlijke vacatures 

Wij zijn nog steeds hard op zoek naar leden die een actieve rol willen vervullen in het bestuur. 

Momenteel hebben we een vacature voor algemeen bestuurslid. Per 1 mei komt ook de 

functie van voorzitter vacant zoals jullie al hebben kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrieven. 

Het is in het belang van de club dat er zo snel mogelijk invulling gegeven kan worden aan 

deze functies binnen het bestuur. Draag je de club een warm hard toe en ben je bereid een 

aantal uren van je vrije tijd aan bestuurlijke taken te besteden, meld je dan bij één van de 

bestuursleden. Informatie kan verkregen worden bij Luutze Koelewijn, 06 250 84 376. 

 

EJCC 2015 

Het EJCC 2015 heeft een record aantal deelnemende teams. 18 jongens en 10 meisjes teams 

gaan strijden om een plaatsje op het WK junioren. Het toernooi is door het grote 

deelnemersveld met één dag verlengd, 3 tot en met 9 januari 2015. De deelname aan het 

EJCC is mede mogelijk geworden door sponsoring van NL Security (met dank aan René 

Miog die dit geregeld heeft). Wij wensen de junioren  Joey, Wouter, Laurens, Stefano en 

Tobias samen met coach Shari heel veel succes toe in Praag! 

Website EJCC: www.ejcc2015.curling.cz 

 

Uitnodiging Kwalificaties voor ECC dames en WK mixed teams 

In de bijlagen vinden jullie alle informatie. Inschrijven voor 1 februari 2015 23:59 uur. 

 

18 januari 2015 Breedtesportdag NCB 

De bond organiseert op 18 januari een breedtesportdag. Deze is bedoeld voor alle curlers in 

Nederland. In de bijlage meer informatie over deze dag die om 10:00 uur aanvangt. 
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