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Nieuwsbrief 
IJSVERENIGING NIEUWERKERK 

 
Via deze nieuwsbrief wil het bestuur van IJsvereniging Nieuwerkerk de leden van de vereniging 
informeren over de activiteiten die in de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en over de activiteiten 

die binnenkort gaan plaatsvinden. Zoals de formidabele groei van de vereniging in de afgelopen 
winter, de aanleg van de eerste fase van de nieuwe ijsbaan, de komende jaarvergadering en het 
aanstaande bezoek aan kunstijsbaan “De Uithof” in Den Haag. Ook willen we de website van de 
vereniging graag onder de aandacht brengen. Kortom, reden genoeg om deze nieuwsbrief rustig 
door te lezen. 
 

Ledenwerfactie 

 

In de afgelopen winter is er, 
nadat het plan voor de aanleg 
van een nieuwe ijsbaan 
bekend was gemaakt, een 
ledenwerfactie gehouden op 
Nieuwerkerk en in het hele 
buitengebied. De vereniging 
groeide van 340 naar maar 
liefst 850 leden, ook meldden  
120 donateurs en bijna 30 
vrijwilligers zich aan.  
Hieruit blijkt dat er een groot 
draagvlak bestaat voor de  
realisatie van een nieuwe 
ijsbaan. 
 

Snert van Bert 

 

Dat er op het dorp zeer 
enthousiast werd gereageerd 
op het plan, bleek ook tijdens 
de verkoopactie van erwten-
soep in januari. Slager Bert 
Timmers maakte maar liefst 
600 liter snert die door een 
flinke club vrijwilligers werd 
verkocht. Het leverde de 
ijsvereniging E 1.273,- op! Het 
is de bedoeling deze actie in 
januari a.s. te herhalen.  
 

Huur terrein 

 

Dit voorjaar is het bestuur van 
de ijsvereniging een huur-
overeenkomst voor onbepaal-
de tijd aangegaan met de 
gemeente voor het huren van 
een groot deel van het 
volkstuincomplex tussen de  
Unastraat en de Rijksweg. 
Het terrein heeft een totale 
oppervlakte van 8.000 m2, 
waarop een ijsbaan van 
ongeveer 6.000m2 komt.   

Deelname aan prijsvraag 
“Duurzaam Groen” 

 

Najaar 2003 heeft de 
gemeente een prijsvraag uit-
geschreven: “Zorg zelf voor 
duurzaam groen naast jouw 
deur”. 
Twee inwoners van Nieu-
werkerk, de heer A. Aben en 
mevrouw R. van Damme, 
hebben in dat kader een 
groenplan opgesteld, “Aanleg 
van natuurvriendelijke oevers 
in Nieuwerkerk”, 
In samenspraak met de 
ijsvereniging is in dit plan een 
voorstel gepresenteerd voor 
de aanleg van natuurvriende-
lijke oevers in het Slingerbos, 
gekoppeld aan de aanleg van 
kades rondom de nieuwe ijs-
baan met de grond die vrij-
komt uit de slootkanten. 
Weliswaar lijkt aanvoer van 
grond naar het terrein van de 
ijsbaan wat vreemd, dijkjes 
rondom de baan kunnen 
immers ook van grond uit de 
baan worden aangelegd. 
Echter zou er dan over het 
hele oppervlak van de baan 
flink  moeten worden afgegra-
ven wat ca. E 8.000,- zou 
kosten. 
De uitvoering van dijkjes van 
afgegraven grond uit de 
sloten langs het Slingerbos 
levert dus in wezen een 
besparing van E 8.000,- op. 
De baan kan dan ook direct 
worden uitgevlakt en inge-
zaaid met graszaad, waarmee 
een eerste fase in korte tijd 
kan worden afgerond. 

Op 26 april 2004 heeft in het 
gemeentehuis te Zierikzee de 
prijsuitreiking plaatsgevonden 
van de prijsvraag, waarbij het 
Nieuwerkerkse plan als win-
naar uit de bus is gekomen. 
De prijs bestaat uit een 
bedrag van E 25.000,- 
waarmee het totale project 
wordt gefinancierd. 
 
Het spreekt voor zich dat het 
bestuur van de ijsvereniging 
zeer blij is met het benutten 
van deze kans, die door het 
idee van Toine Aben en 
Rianne van Damme ontstond!  
 
Het deelnemen aan en me-
dewinnaar zijn van deze 
prijsvraag  zorgde er dus voor 
dat, onder regie van de 
gemeente, eind september is 
begonnen met de uitvoering 
van de eerste fase van de 
aanleg van de nieuwe ijsbaan. 
 
En verder 

 

Wanneer dit volgens de door 
de gemeente afgegeven plan-
ning verloopt, dan moet het 
mogelijk zijn om aanstaande 
winter de baan voor het eerst 
onder water te zetten voor 
het testen van de water-
doorlatendheid van de bodem. 
Aan de hand van de bevin-
dingen van deze test zal een 
tijdspad worden uitgezet voor 
het voltooien van de ijsbaan. 
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Vervolg 
 

Zeer aannemelijk is het om 
ervan uit te gaan dat de 
bodem waterdicht gemaakt 
moet worden door folie of 
landbouwplastic in te graven. 
Tussen deze twee materialen 
zit nogal een verschil: folie is 
sterk en duurzaam, landbouw-
plastic kan wel een alternatief 
zijn, maar is veel minder sterk. 
De kosten lopen daardoor 
fors uiteen: ingraven van folie 
kost E 50.000,- het alternatief 
E 14.000,-. In beide gevallen 
zijn de kosten van een 
noodzakelijke drainage boven-
op de afdichting opgenomen. 
 

Omdat van de gemeente,  
naast ruime praktische mede-
werking, niet op financiële 
steun voor het plan kan 
worden gerekend en de 
ijsvereniging niet over vol-
doende middelen beschikt, is 
het voor de hand liggend dat 
het bestuur voor de goed-
koopste oplossing zal kiezen.  
Een besluit daarover is nog 
niet genomen omdat dit punt 
op de agenda van de 
aanstaande ledenvergadering 
staat, zodat hierover met u 
van gedachten kan worden 
gewisseld. 
 

Wanneer klaar? 
 

Hoewel de nieuwe ijsbaan dus 
al  gestalte krijgt, is het niet 
waarschijnlijk dat er deze 
winter (bij voldoende vorst) al 
op kan worden geschaatst.  
Reden daarvan is dat de 
planologische procedure om 
de bestemming van het 
terrein te wijzigen nog niet is 
afgerond. 
Ook het feit dat de inrichting 
van terrein rondom de 
eigenlijke ijsbaan nog moet 
plaatsvinden, is een reden om 
er nog geen gebruik van te 
maken. Hierbij moet gedacht 
worden aan electriciteits-
voorziening,  mogelijkheid voor 
het stallen van fietsen, 
verharding van enkele delen 
van het terrein en het 
plaatsen van hekwerk. 

Het streven is echter om de 
baan eind volgend jaar gereed 
te hebben. 
 
 

Ledenvergadering 
 

Bij deze wordt u van harte 
uitgenodigd om op donderdag 
18 november om 20.00 uur 
de jaarlijkse algemene verga-
dering in het dorpshuis bij te 
wonen.  

 

Op de agenda staan: 
- notulen vorige vergadering; 
- jaarverslag secretaris; 
- jaarverslag penningmeester; 
- vaststelling contributies; 
- bestuurssamenstelling; 
- plan ijsbaan; 
- rondvraag. 

 

Omdat er voor het vervolg van 
de aanleg van de nieuwe 
ijsbaan besluiten moeten 
worden genomen, wordt uw 
aanwezigheid als lid van de 
vereniging en uw inbreng 
tijdens de vergadering zeer op 
prijs gesteld. 
 

 
Contributie 
 

Eind november zal er weer 
contributie worden opgehaald. 
De hoogte van de contributie 
moet op de aanstaande 
ledenvergadering nog worden 
vastgesteld, maar zal niet veel 
verschillen met vorig jaar.  
 
 

Website 
 

Informatie over de ijs-
vereniging is verder te vinden 
bij Zeelandnet onder Com-
munities > Sport > Algemeen 
> IJsvereniging Nieuwerkerk. 
Http://communities.zeelandn
et.nl/data/schaatsen 

 

Voeg ‘m toe aan uw favorieten 
 

 
Informatie 

 

Hebt u ideeën of wilt u meer 
informatie?  
Bel dan (na 19.00 uur)  met 
Gerrit Brouwer, tel 641602 
of met Sam Flikweert, tel 
641003 of mail  naar: 
ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl 

Bezoek aan kunstijsbaan 
  

Op zaterdag 27 november 
aanstaande wordt voor de 
leden van de vereniging weer 
een bezoek aan ijsbaan De 
Uithof in Den Haag georga-
niseerd. 
De bus vertrekt om 10 uur bij 
het dorpshuis en de 
terugkomst is om ongeveer 
17 uur. 
In verband met het feit dat de 
ijsvereniging dit jaar 25 jaar 
bestaat, bedragen de kosten 
slechts E 5,- per persoon*. 
 
(*busrit en entree ijsbaan 
inbegrepen, bedrag te betalen 
bij inlevering inschrijfbon, kin-
deren jonger dan 14 jaar kun-
nen alleen mee  onder bege-
leiding van een volwassene). 
 
Let op: op de ijsbaan is het 
dragen van handschoenen 
verplicht!  
 

Vol is vol, dus knip onder-
staande bon zo snel mogelijk 
uit en lever deze in bij:  
Kapsalon Adriaan  
Poststraat 22, Nieuwerkerk. 
 
 

 

 

ANTWOORDSTROOK 
 

Bezoek kunstijsbaan  
“De Uithof”, Den Haag 
zaterdag 27 november 

 
 

Naam:  
_______________________ 
 
Adres: 
_______________________ 
 
Telefoon: 
_______________________ 
 

Aantal personen: 
 

______  jonger dan 14  jaar 
 
______ 14 jaar of ouder 
 

 


