
 
 
 
 
 
 
Albert Heijn sport spaaractie 
Onze club is één van de deelnemers aan deze actie waarbij AH klanten 
zegels kunnen sparen voor deelname aan sportactiviteiten. Zeg het voort, dit 
is een prachtige kans om curling te 
promoten en nieuwe leden aan onze 
club te binden, zowel kinderen als 
volwassenen. Ken je dus iemand die 
het wel eens wil proberen, wijs ze dan 
op deze actie. Deelnemers krijgen een 
cursus van telkens 1 uur, iedereen 
mag max. 3x meedoen. Extra hulp bij 
de opvang van belangstellenden is 
overigens altijd van harte welkom. 
Geef dit even door via een mailtje naar curling@ccpwa.nl. Informatie over 
deze actie is te vinden op: https://ahsportactie.nl. zoek op curling of 
Zoetermeer.  
  
Rectificatie data Woensdagavond competitie 
In de vorige Nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat wij een 
woensdagavond competitie organiseren. Helaas klopten de data die daarin 
genoemd zijn niet. De juiste data zijn: 18 oktober 2017, 15 november 
2017, 13 december 2017, 17 januari 2018, 14 februari 2018 en 14 maart 
2018. 

We streven naar deelname van maximaal 6 teams. Schrijf je snel in 
met een team dat uit maximaal 6 personen mag bestaan door de 
naam van het team en de namen van de teamleden met daarbij 
vermelden of men lid is van één van de curlingclubs. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september. Wie het eerst komt het 
eerst maalt. 
 
Alle informatie over deze competitie is te vinden op onze website: 

http://www.ccpwa.nl/nieuw-wnl-woensdagavond-competitie/ 
 
Contributie 
De facturen voor de contributies van komend seizoen zijn 27 augustus aan alle leden verstuurd. 
Heb je deze niet ontvangen laat dit dan even weten via een mail aan curling@ccpwa.nl. De 
contributie moet uiterlijk 1 oktober 2017 voldaan zijn. 
 
PR Commissie 
Wij zijn nog steeds hard op zoek naar leden, ouders of iedereen die onze sport 
een warm hart toedraagt om een bijdrage te leveren aan de PR activiteiten die 
dit Olympische seizoen georganiseerd worden. Aanmelden: curling@ccpwa.nl 
of als je vragen hebt schiet één van de bestuursleden aan. 

Kalender: 

• 16 september: 
start verkoop 
Grote Clubactie 
 

• 30 september: 
uiterste 
inschrijfdatum 
WNL 
 

• 2 oktober: 1e 
clubmiddag 
volwassenen 
14:00-16:00 
 

• 4 oktober: 1e 
clubavond 
volwassenen 
20:30-22:30 
 

• 18 oktober: 1e 
ronde WNL 
20:30-22:30 
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Internationale toernooien voor clubleden 

De bond informeert ons regelmatig over uitnodigingen voor internationale toernooien 
die mogelijk voor clubgenoten interessant kunnen zijn. Deze zullen op onze website 
geplaatst worden: http://www.ccpwa.nl/curling-kalender/internationale-toernooien/ 
Weet je zelf nog een toernooi, laat het ons dan even weten via curling@ccpwa.nl 

 

Curlingclub Tilburg viert 45 jarig bestaan 
Van onze zusterclub ontvingen wij onderstaand bericht met uitnodiging: 
 
Deze maand bestaat curling club Tilburg alweer 45 jaar. Dit gaan we op 2 
momenten vieren. Het eerste moment is al bijna zover, namelijk op donderdag 28 
september. Wij willen dan een gezellige avond voor de Nederlandse en Belgische 
curlers organiseren. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen, dus wees er 
snel bij. Natuurlijk is deelname gratis.  
We beginnen om 20.30 uur met de eerste wedstrijd en eindigen om 22.30 uur met de tweede wedstrijd. 
Net zoals afgelopen jaar met het oliebollentoernooi spelen we 2 keer 3 ends. Iedereen wordt ingedeeld 
en speelt met en tegen andere curlers. Na afloop zullen we nog met zijn allen proosten op de club en het 
nieuwe spannende seizoen dat er aankomt met verschillende evenementen.  
Wil je graag meedoen? Schrijf je dan snel in en stuur een bericht voor 21 september naar 
voorzitter@curlingclubtilburg.nl. Mocht je vragen hebben dan kan dat ook naar de dit e-mailadres. 
 

Kennismakingscursussen 
In oktober worden er weer een aantal kennismakingscursussen georganiseerd. Zijn er kennissen, 
familieleden, collega’s, vrienden, vriendinnen of ………… attendeer hen dan op deze mogelijkheid om 
tegen een aantrekkelijk tarief eens de stenen over het ijs te laten glijden. 
Voor de jeugd 11, 18 en 25 oktober aanvang 19:00 uur. Kosten voor 3 keer 1 uur € 10,00 pp. 
Volwassenen: 11 en 25 oktober aanvang 20:30 uur. Kosten voor 2 keer 1,5 uur € 10,00 pp. 
Aanmelden via een mail naar curling@ccpwa.nl o.v.v. naam en leeftijd. Wordt men lid dan worden de 
deelname kosten in mindering gebracht op de contributie 
 

Uitnodiging  
Kom je ook naar Zoetermeer? Op echt 
curling ijs trainen, werken aan je curling 
techniek en strategie. Die mogelijkheid 
is er tijdens de breedtesportdag van de 
NCB. De eigen bijdrage is € 15 en de 
uiterste inschrijving 1 oktober 2017. 
Inschrijving: e-mail naar Bea (secretaris@curling.nl) met naam, club én wat jij het liefst op die dag wilt 
trainen. Betaling: via rek. NL 58 ABNA 0515 1191 80 t.n.v. Nederlandse Curling Bond, o.v.v. je naam en 
‘breedtesportdag 8 oktober’ 
 
En verder? Zorg zelf evt voor een lunch en een portie positieve inzet. Let op: De training is voor 
volwassenen van alle clubs en alle niveaus, max. aantal deelnemers is 20, wees er snel bij.  
Voor gezelligheid, sportiviteit en training kom je naar de breedtesportdagen! 
 
 


