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Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de schaatswedstrijden voor de jeugd die op 13 januari van dit
jaar werden gehouden. Bijna honderd kinderen van beide basisscholen streden enthousiast om de
medailles. Een prachtige middag op ijsbaan 't Winterhof. Terugblikkend op de afgelopen winter valt
ook het strenge winterweer op. Veel vorst maar ook veel sneeuw wat voor de kwaliteit van het ijs erg
nadelig was en de baanvegers overuren bezorgde. Soms moest de baan een paar dagen dicht
vanwege de sneeuw of een dooiaanval, maar ondanks dat kunnen we terugkijken op een prachtige
schaatswinter waarin de ijsbaan tussen dinsdag 22 december en vrijdag 15 januari maar liefst 11
dagen open
open is geweest (in de winter 2008/2009 waren dat 9 dagen). Nu de ijsbaan al drie winters
met succes in gebruik is, er door honderden mensen met veel plezier op wordt geschaatst en het
bestuur van de ijsvereniging zich omringd weet door een flink aantal vrijwilligers
vrijwilligers is het tijd voor een
nieuwe stap: de bouw van een eigen opslag/clubgebouwtje.
Nieuwe website
SVwebdesign (Brouwerstraat 10) heeft (om
niet!) voor de ijsvereniging een fraaie en vlot
werkende website gemaakt:

www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl
Zet de website bij uw favorieten want er is altijd
nieuws en informatie over de ijsvereniging op te
vinden en natuurlijk kunt u er tijdens een
ijsperiode op terecht om te kijken wanneer de
ijsbaan open is of open gaat.
Nieuwbouw
Tijdens de afgelopen winters bleek dat er een
grote behoefte is ontstaan aan een eigen opslagruimte voor alle eigendommen van de vereniging. Na het uitwerken van een aantal ideeën

en het bespreken hiervan tijdens de algemene
ledenvergadering van 10 november 2009, is
besloten om niet alleen een ruimte voor opslag
maar ook een klein clublokaal met een
eenvoudige keukenvoorziening te bouwen direct
naast de ijsbaan. Het bestemmingsplan biedt
hiervoor ruimte en de gemeente SchouwenDuiveland heeft eind juli een bouwvergunning
afgegeven. Op de nieuwe website van de ijsvereniging zijn de goedgekeurde bouwtekeningen
te zien.
Voor een dergelijk project is aardig wat geld
nodig, daarom is snel contact gezocht met de
dorpsraad en enkele plaatselijke ondernemers.
Inmiddels mochten toezeggingen worden ontvangen van de firma's Hanse Staalbouw en

Aannemingsbedrijf Fraanje die tegen (materiaal) kostprijzen én via sponsorbedragen voor
de plaatsing van het casco bouwwerk willen
gaan zorgen. Uiteraard zijn we daar bijzonder
blij mee, de bouw kan daardoor binnenkort van
start gaan. Desondanks komen we toch nog
een flink bedrag tekort waarvoor een beroep
wordt gedaan op nog een aantal plaatselijke
ondernemers waarvan wij vermoeden dat zij
het schaatsen en de ijsvereniging een warm
hart toe dragen.

zaamheden. We zijn daar erg blij mee en hopen
de komende tijd gebruik te kunnen maken van
de mogelijkheden die dit biedt.

Sponsors
Er zal een lijst worden opgesteld van de
ondernemers die de bouw sponsoren en die na
oplevering zal worden aangebracht op het
bouwwerk. Ook zal de lijst worden geplaatst op
de website.

Agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Alle leden van de ijsvereniging worden van harte
uitgenodigd om op vrijdagavond 12 november
a.s. om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenledenvergadering in het dorpshuis bij te wonen.

- notulen algemene ledenvergadering 2009;
- jaarverslag secretaris;
- jaarverslag penningmeester;
- vaststelling contributies;

Contributie
Vanaf half november zal er weer contributie
worden opgehaald. Het voorstel van het
bestuur is om de hoogte van de contributie niet
te wijzigen. Dit voorstel moet echter tijdens de
algemene ledenvergadering van 12 november
a.s. nog worden vastgesteld. Bij het ophalen
van de contributie willen we de leden vragen
om dit jaar wat extra te doneren ten behoeve
van de bouw van het nieuwe clubgebouwtje.
Veel nieuwe vrijwilligers
Vorig jaar hebben zich een vijftiental nieuwe
vrijwilligers aangemeld die het bestuur willen
helpen met een uiteenlopend aantal werk-

- bestuurssamenstelling;
- bouw clubgebouwtje;
- rondvraag;
- afsluiting.

Informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u zich
aanmelden als lid of donateur? Dat kan via:
www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl
E-mail: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl
Tel. Gerrit Brouwer: 0111-641602
Tel. Sam Flikweert: 0111-641003

Uitslagen schaatswedstrijden voor de jeugd IJsvereniging Nieuwerkerk
Op woensdagmiddag 13 januari werden op ijsbaan ’t Winterhof voor de eerste keer wedstrijden
georganiseerd voor leerlingen van de basisscholen.
Maar liefst 93 kinderen deden mee aan de wedstrijden, die werden gehouden in drie leeftijdsgroepen: 4 t/m 6 jaar; 7 t/m 9 jaar; 10 t/m 12 jaar.
Iedere groep moest drie onderdelen afleggen: de jongsten een behendigheidsspelletje, een kleine
slalom en een sprintje. De middelste en de oudste groep reden een grote slalom, een sprint en een
wedstrijd over een ronde.
Organisator Peter van der Cingel kon rekenen op veel hulp van vrijwilligers en zo werd het een
geslaagde middag waarvan door Omroep Zeeland opnames werden gemaakt die 's avonds te zien
waren op televisie.
Groep 4 t/m 6 jaar:

Groep 7 t/m 9 jaar:

Groep 10 t/m 12 jaar:

meisjes
1. Yoice ten Hove
2. Miranda v/d Bos
3. Rodhé Barth

1. Anne Ruth Barth
2. Alice ten Hove
3. Dirma de Jonge

1. Mathilde v/d Velde
2. Marissa v/d Paauw
3. Sanne Luik

jongens
1. Ries van Klinken
2. Lars van Klinken
3. Niels den Haan

1. Jordi Maasdam
2. Bram Brouwer
3. Dominique Prins

1. Hugo Geuze
2. Arne Schot
3. Marien Verwijs

