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Binnenkort wordt er weer water op de baan gepompt wat hopelijk in de komende winter stevig zal 
bevriezen. Ook in de afgelopen winter, net na kerst, vroor de ijsbaan mooi dicht, maar helaas bleef het bij 
een dun laagje ijs want de vorst bleef de rest van de winter weg. Daarom organiseerden we begin maart 
een busreis naar de kunstijsbaan in Breda, waarvan door jong en oud enthousiast gebruik werd gemaakt. 
Het was een leuke middag. Maar hoe leuk ook: nog veel liever schaatsen we hier op onze eigen ijsbaan!    
      

Website 
Foto’s van het uitstapje naar Breda staan op onze website. 
Volg deze winter ook de nieuwsberichten die daar worden 
geplaatst en natuurlijk ook de berichten over de mogelijke  
openingstijden van de ijsbaan.  
Ook voor andere informatie en het aanmelden als lid of 
donateur kunt u terecht op de website van de vereniging: 
www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl 

 
 

Grote schoonmaak 
 

Binnenkort organiseren we op een zaterdagochtend een 
grote schoonmaak in en rond het clubgebouwtje. Ook 
worden er dan wat klusjes uitgevoerd. Wie wil ons daarbij 
een handje komen helpen? Aanmelden kan via ons 
onderstaand e-mailadres of bij een van de bestuursleden. 
Je hoort dan vanzelf wanneer het precies is. 
  

E-mail: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
De leden van IJsvereniging Nieuwerkerk worden uitge-
nodigd om op donderdagavond 19 november 2015 de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. De 
vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het 
eigen clubgebouw op het ijsbaanterrein. 
 

Contributie 
Vanaf half november zal er weer contributie worden 
opgehaald. Het voorstel is om de hoogte hiervan niet te 
wijzigen. Dit is echter onder voorbehoud van goedkeuring 
tijdens de ledenvergadering van 19 november a.s.  
 

Parkeren 
Wanneer de ijsbaan open is dan worden er in de Unastraat 
veel auto’s geparkeerd. We willen u dringend verzoeken 
hierbij geen overlast te veroorzaken en rekening te houden 
met de bewoners van de straat, parkeer dus niet voor 
uitritten of op het trottoir!! En nog beter: kom op de fiets 
of te voet naar de ijsbaan. 


