Nieuwsbrief
November 2007
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar informatie over de activiteiten en ontwikkelingen van
IJsvereniging Nieuwerkerk middels een nieuwsbrief voor leden en donateurs. Met onder
andere de vraag aan u een naam voor de nieuwe ijsbaan te bedenken en met een uitnodiging
voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdagavond 28 november a.s. waar tevens een
fotopresentatie van de aanleg van de ijsbaan zal worden getoond.
Nieuwe ijsbaan
In de nieuwsbrief van november vorig jaar
konden we melden dat de ijsbaan gereed was. In
december konden we met succes water op de
baan pompen. In januari vroor het een paar
nachten en er vormde zich heel snel een mooie
ijsvloer. Helaas zette de vorst niet door en van
harte hopen we dat we in de komende winter de
ijsbaan wel echt in gebruik kunnen gaan nemen.
De baan en de vereniging zijn er klaar voor!
Parkeren
Wanneer de ijsbaan deze winter open kan gaan
willen we alle gebruikers, net als vorig jaar,
attent maken op de beperkte parkeermogelijkheden: langs de parallelweg is parkeren streng
verboden en langs de Unastraat is er niet veel
ruimte voor. Daarom vragen we u zoveel
mogelijk te voet of op de fiets te komen en alleen
van het dorpshuisplein of de Badhuisstraat
gebruik te maken voor het parkeren van uw auto.
Naam nieuwe ijsbaan
Weet u een originele naam voor de nieuwe
ijsbaan? Schrijf het dan op een kaartje samen
met uw naam en adres en lever het in voor 21
november bij Kapsalon Adriaan, Poststraat 22 of
mail uw idee naar ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl
Voor de winnaar is er een leuke prijs en het
voornemen is om de nieuwe naam op een groot
toegangsbord te plaatsen bij de ingang.
Snert van Bert
Afgelopen winter organiseerden we samen met
Slagerij Timmers voor de vierde keer op rij
“Snert van Bert”. Opnieuw maakte Bert Timmers
ruim 600 liter erwtensoep. De netto opbrengst:
E 882,- !! Omdat de financiering van de ijsbaan
geheel is afgerond zal er in de komende winter
geen Snert van Bert worden georganiseerd. En
dat is op zich best jammer. Maar wanneer de
ijsbaan geopend is zal het wel te koop zijn en
natuurlijk is het in de komende maanden gewoon
verkrijgbaar in de slagerij aan de Kerkring.

Bestuurszaken
Tijdens de algemene ledenvergadering van 28
november a.s zal Sam Flikweert, secretaris van
de ijsvereniging, aftredend en herkiesbaar zijn.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de
aangegeven datum melden bij het bestuur.
Ledenvergadering
Als lid van de ijsvereniging wordt u van harte
uitgenodigd om op woensdagavond 28
november om 20.00 uur de jaarlijkse algemene
vergadering in het dorpshuis bij te wonen.
Op de agenda staat onder andere een mooie
fotopresentatie van de aanleg van de ijsbaan!!
Agenda:

- notulen vorige vergadering;
- jaarverslag secretaris;
- jaarverslag penningmeester;
- vaststelling contributies;
- bestuurssamenstelling;
- rondvraag;
- fotopresentatie aanleg nieuwe ijsbaan;
- bekendmaking naam ijsbaan en prijswinnaar;
- afsluiting met hapje en drankje.
Contributie
Begin december zal er weer contributie worden
opgehaald. De hoogte hiervan zal op de
ledenvergadering worden vastgesteld.
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

