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Kon de nieuwe ijsbaan vorige winter slechts 1 dag open, nu kon er van woensdag 31 december tot
maandag 12 januari echt volop geschaatst worden op ijsbaan 't Winterhof. Af en toe moest de baan
een dag dicht vanwege dooi, maar telkens kon er de andere dag weer worden geschaatst op steeds
beter wordend ijs. In totaal is de ijsbaan 9 dagen open geweest en die dagen zijn zeer goed benut door
de honderden bezoekers. Het was druk en soms zelfs erg druk, zoals te zien is op de foto hierboven van
zaterdagmiddag 10 januari. Het bestuur van de ijsvereniging heeft veel schouderklopjes in ontvangst
mogen nemen. En inderdaad, het ging uitstekend. Maar er valt nog genoeg te verbeteren vinden we zelf
en daarnaast kwamen we soms handen tekort. Wellicht is daar ook nog iets aan te doen.
Kwaliteit

Vrijwilligers gezocht!!

De ijsdikte bedroeg op 31 december gemiddeld ruim
7 centimeter. Net genoeg om de ijsbaan te openen
voor grote groepen. Een klein stukje van de baan dat
door de wind pas laat was dichtgevroren moest de
eerste dagen nog worden afgezet.
De dikte én de kwaliteit van het ijs werden gaandeweg
de ijsperiode steeds beter. Dit kwam omdat het af en
toe een dag dooide waardoor er een beetje water op
het ijs kwam te staan en de scheuren vol liepen met
water. Door de baan op deze dagen dicht te houden
en doordat het de volgende nacht dan weer wel hard
vroor waren scheuren daarna niet meer terug te vinden. Ook werden 's avonds scheuren volgegoten met
water wat prima resultaten opleverde. Het ijs werd zo
steeds beter en dikker, op het laatst bijna 15 cm.

Wanneer de ijsbaan open was en er koek en zopie
werd verkocht vanuit het keetje dan bleek geregeld
dat we als bestuur niet alles zelf goed genoeg kunnen
uitvoeren. Daarom willen we heel graag een nieuwe
lijst met namen opstellen van mensen (vanaf 16 jaar)
die willen helpen bij het verkopen vanuit de keet, bij het
toezicht houden of met het vegen van de baan.
Bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk is men overigens
verzekerd voor schade en ongevallen via een door de
gemeente afgesloten vrijwilligersverzekering.
We hopen dat u zich aanmeldt als vrijwilliger, dit kan
via tel. 641602 of via ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl

Nieuwe veegmachine
Verder moet de aanschaf van de nieuwe veegmachine genoemd worden met betrekking tot de goede ijskwaliteit. Iedere avond laat werd er nog geveegd
om te voorkomen dat het witsel vast zou vriezen aan
het ijs. Zo behielden we een mooie gladde baan.

Foto's ijsbaan
Op de website van de dorpsraad is een uitgebreide
serie schaatsfoto's te zien, gemaakt door verschillende mensen. Zie www.dorpsraadnieuwerkerk.nl in
de rubriek foto- album.
Wanneer u zelf foto's wilt toevoegen aan dit album
dan kunt u deze doormailen. Informatie over hoe dat
moet vindt u op genoemde website.

Reglement

Entree ijsbaan

In verband met het drukke gebruik van de ijsbaan en
de verschillende valpartijtjes en botsingen is er een
baanreglement opgesteld, dat in grote lijnen overeenkomt met reglementen zoals die over het algemeen
worden gebruikt door ijsverenigingen in het land,
Het complete baanreglement zal opgenomen worden
in de nieuwsbrief die we in november uit willen
brengen. Eén aspect willen we hier toch alvast onder
de aandacht brengen: sleetjes op het ijs zijn heel
gevaarlijk gebleken voor de schaatsers. En voor
schaatsers is de ijsbaan nu juist bedoeld. Sleetjes zijn
dan ook alleen toegestaan voor de allerkleinste
kinderen onder toezicht van een volwassene.
Spelletjes waarbij een slee aan een touw in het rond
wordt geslingerd zijn absoluut verboden!

Voor kinderen tot en met 12 jaar uit Nieuwerkerk is
de toegang tot de ijsbaan gratis. Voor leden van de
ijsvereniging is dat uiteraard ook zo. Mensen die geen
lid zijn van de vereniging wordt gevraagd zich even te
melden. Helaas liet dat wel eens te wensen over.
Waarom dat gebeurde snappen we niet zo goed, in
een zwembad betaalt toch ook iedereen, waarom
willen sommigen dat dan niet op een ijsbaan?
Een enkeling heeft gemopperd over de toegangsprijs
voor niet-leden: E 3,- + E 2,- inschrijfkosten. Voor dit
bedrag wordt men echter wel lid van de vereniging en
kan er geschaatst worden zoveel als mogelijk is.

Extra bankjes
Omdat het op en rond de bankjes vaak erg druk was,
worden er drie bankjes bijgemaakt. En omdat er verschillende mensen zijn gevallen op het talud van het
dijkje bij de bankjes wordt daar ook iets voor bedacht.

Gevonden voorwerpen
Iedere avond bij het opruimen en vegen van de ijsbaan
vonden we wanten, sjaals, sokken, jassen, schoenen
en zelfs schaatsen. Al die spullen verzamelden we in
een groot krat en stond dan de volgende dag buiten
met een bordje "Gevonden Voorwerpen" er boven.
Vreemd genoeg werd er maar weinig weer
opgehaald. Wanneer u bij nader inzien iets mist, dan
kunt u daar naar informeren bij Kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, tel. 641602.

Toch is er nog eens nagedacht over de toegangsprijzen en daarom willen we op de algemene ledenvergadering van dit najaar het volgende voorstellen wat
de toegangsprijzen / contributie betreft:
- kinderen uit Nieuwerkerk t/m 12 jaar: gratis
- onbeperkt toegang via lidmaatschap voor inwoners
Nieuwerkerk en omgeving vanaf 13 jaar: E 3,- per jaar
- onbeperkt toegang via gezinslidmaatschap voor
inwoners Nieuwerkerk en omgeving: E 7,- per jaar
- geen inschrijfkosten meer voor nieuwe leden
- ééndags-toegangskaartjes voor mensen van buiten
Nieuwerkerk die geen lid wensen te worden: E 2,50

Informatie
Hebt u ideeën of wilt u meer informatie? Of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger?
Bel dan (na 19.00 uur) met Gerrit Brouwer, tel.
0111-641602 of met Sam Flikweert, tel. 0111641003 of via e-mail: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl

