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voorheen Voorwaarts (1896) en VIOS (1897)

Beste leden van ijsvereniging Vinkeveen voorheen Voorwaarts van 1896 en VIOS
van 1897

Vinkeveen
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De winter leek nergens op, punt. Ik schrijf er dus niets over.

voor onze leden te organiseren.

Op zaterdag 14 november is onze jaarlijkse St. Nicolaastocht. Een wandeling van 5, 10, 20 of 25 km.
Onze schaatsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht was een succes. Het was nu
Geheel volgens de coronaregels en nieuw is hierbij dat deelnemers online kunnen inschrijven en betalen.
voor het vijfde jaar dat wij dit m.b.v. de ijsclubs uit De Hoef en Wilnis organiseerden.
Op onze website vindt u meer informatie over deze wandeldag.
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