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Voor het vierde achtereenvolgende jaar wil het bestuur van IJsvereniging Nieuwerkerk de 
leden en donateurs van de vereniging informeren over de activiteiten en ontwikkelingen via 
een eigen nieuwsbrief. Natuurlijk met nieuws over de nieuwe ijsbaan maar ook met een 
uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering in november.  

 

 
 
 
Nieuwe ijsbaan gereed! 
In de nieuwsbrief van vorig jaar moesten we nog 
meedelen dat de aanleg van de nieuwe ijsbaan 
stagneerde doordat het terrein nog niet de juiste 
bestemming had. De wijzigingsprocedure daar-
voor werd afgelopen voorjaar afgerond zodat in 
mei eindelijk echt kon worden begonnen.  
Op 40 cm. diepte werd een zware kunststof 
aangebracht met daarop een drainage systeem. 
Na het afdekken hiervan werden de dijkjes 
rondom afgewerkt, waarna de baan is geëga-
liseerd en ingezaaid met gras.  
Vervolgens is er in oktober hard gewerkt aan de 
elektriciteitsvoorziening en de verlichting en werd 
het toegangspad verbreedt. Tenslotte is er in 
november een 270 m. lang hekwerk geplaatst.  

 

 
 
 

Foto's: aanleg nieuwe ijsbaan, juni/juli 2006 



 
Gebruik nieuwe ijsbaan 
Uiteraard zou het prachtig zijn wanneer het de 
komende winter hard genoeg vriest om de 
nieuwe ijsbaan werkelijk in gebruik te kunnen 
nemen. Een ruime ijsbaan die snel bevriest en 
die bovendien nog eens heel veilig is vanwege de 
geringe diepte.  
De plek waar de ijsbaan ligt, tussen volkstuinen 
en de parallelweg van de N57, is erg rustig. Dat 
is fijn, maar wat de bereikbaarheid betreft moet 
wel dringend rekening worden gehouden met het 
feit dat er slechts één toegang tot de baan 
mogelijk is: via het pad vanaf de Unastraat en 
niet via het volkstuinpad vanaf de Stationstraat of 
vanaf de parallelweg. Ook parkeren langs de 
parallelweg is niet toegestaan. Daarom willen we 
iedereen vragen om zoveel mogelijk te voet of 
per fiets naar de ijsbaan te komen. Parkeren van 
auto's bij voorkeur niet in de Unastraat maar in 
de Badhuisstraat of op het dorpshuisplein en 
nooit langs de parallelweg! Op die manier willen 
we rekening houden met onze buren: de omwo-
nenden, de volkstuinvereniging en Rijkswater-
staat. Als wegbeheerder van de N57 wilde deze 
alleen instemmen met de komst van de ijsbaan 
als er geen ontsluiting via de parallelweg gaat 
plaatsvinden en er ook geen verkeershinder kan 
ontstaan door in de berm geparkeerde auto's.  

 
Kosten 
Zoals bekend heeft het de afgelopen jaren wel 
enige creativiteit gevergd om de aanleg van de 
ijsbaan financieel mogelijk te maken. We zijn er 
best een beetje trots op dat de ijsvereniging in 
staat was om ruim 30% van de kosten zelf op te 
kunnen brengen, wat onder andere mogelijk 
werd door de opbrengsten van contributies, 
donaties en de Snert acties. De gemeente heeft 
het grootste deel van de kosten gedragen, mede 
via de groenprijsvraag in 2004, waarvan de 
ijsvereniging medewinnaar was. Daarnaast is 
ook van de dorpsraad een bijdrage ontvangen. 
Op de algemene ledenvergadering van 24 
november a,s. zal voor de leden van de ijsver-
eniging een financieel overzicht beschikbaar zijn.  
 
Met dank aan: 
De ijsbaan kon worden gerealiseerd doordat we 
hulp kregen van of een beroep konden doen op 
een aantal mensen, instellingen en bedrijven: 
Leden/vrijwilligers IJsvereniging Nieuwerkerk; 
Dorpsraad Nieuwerkerk; Gemeente Schouwen-
Duiveland; Rian van Damme en Toine Aben; 
Slagerij Timmers; Peter van der Cingel Bestra-
tingen; Peter Verwijs Grondwerken; Installatie-
bedrijf Steutel; Delta N.V.; Louis Verburg B.V.; 
LnO drukkerij B.V. en Loonbedrijf van der Maas.  
Ook willen we onze "buren", de volkstuinver-
eniging, bedanken voor de vlotte samenwerking. 

 

 
Bestuurszaken 

In de afgelopen zomer heeft Gert-Jan de Groot 
te kennen gegeven te willen stoppen met het 
bestuurswerk voor de ijsvereniging. Gelukkig wil 
Gert-Jan zich wel als vrijwilliger voor de ijs-
vereniging blijven inzetten. Het is de bedoeling 
om op de ledenvergadering van 24 november 
a.s. de bestuursplaats weer in te vullen.  
 

Ledenvergadering 
 

 

Als lid van de ijsvereniging wordt u van harte 
uitgenodigd om op vrijdag 24 november om 
20.00 uur de jaarlijkse algemene vergadering in 
het dorpshuis bij te wonen.  

 

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

 

Omdat de afgelopen jaren de opkomst niet groot 
was hopen we dat er dit jaar meer belangstelling 
voor de ledenvergadering zal zijn.  
Uw aanwezigheid en uw inbreng tijdens de 
vergadering zal zeker op prijs gesteld worden. 
 

 
Contributie 
Eind november / begin december zal er weer 
contributie worden opgehaald. 
De hoogte van de contributie zal op de leden-
vergadering nog worden vastgesteld. 
 

Snert van Bert 

Afgelopen winter organiseerden we samen met 
Slagerij Timmers voor de derde keer “Snert van 
Bert”. Opnieuw maakte Bert Timmers maar liefst 
600 liter erwtensoep die door een flink aantal 
leden op Nieuwerkerk werd verkocht. Het 
leverde de ijsvereniging E 826,- op! We vinden 
het prachtig om nu al te mogen zeggen dat het 
de bedoeling is om samen met Slagerij Timmers 
in de komende winter de actie weer te herhalen. 

 
Bezoek aan kunstijsbaan 
Wanneer het in de komende winter niet hard 
genoeg vriest om op de eigen baan te kunnen 
schaatsen, dan zal er voor de leden van de  
ijsvereniging begin maart opnieuw een bustocht 
naar een kunstijsbaan worden georganiseerd. 
 
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 
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