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In de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren konden we telkens mooie schaatsfoto’s opnemen. Drie jaar
achter elkaar werd er volop geschaatst op ijsbaan ’t Winterhof, maar de winter van 2010-2011 viel wat
schaatsen betreft tegen. Ondanks dat het veel en vaak vroor, zorgden grote hoeveelheden sneeuw voor een
onbruikbare ijsbaan. Maar er is gelukkig wel wat te melden en daarom dit keer heel andere plaatjes op deze
pagina. Want met de hulp van maar liefst 45 ondernemers die de ijsvereniging hebben gesponsord,
financieel en/of via het leveren van materiaal, of middels het ter beschikking stellen van hun diensten of
machines is er in een jaar tijd een prachtig clubgebouwtje gerealiseerd. Op de achterzijde staan alle sponsors
vermeld naar wie uiteraard onze hartelijke dank uit gaat. Zonder hen was dit allemaal niet gelukt!
Nadat in juli 2010 een bouwvergunning was ontvangen,
is veel werk verricht. In oktober werd het bouwwerk
uitgezet, in november de fundering uitgegraven, begin
januari de beton gestort en in februari werden de
wanden gemonteerd (zie foto rechts) en kon het dak
erop. In maart werd de bestrating aangebracht en in de
maanden daarna volgden deuren en ramen, een vloer,
het aftimmeren en werd het terrein rondom
geëgaliseerd en ingezaaid. Na de zomervakantie is er
elektra en verlichting aangelegd, is er geschilderd en
gewerkt aan het interieur. Vrijwilligers en het bestuur
waren er druk mee, maar het resultaat mag er zijn. Laat
de winter maar komen!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Alle leden van de ijsvereniging worden van harte
uitgenodigd om op woensdagavond 16 november
a.s. om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het dorpshuis bij te wonen.

Contributie
Vanaf half november zal er weer contributie bij u
worden opgehaald. Het voorstel van het bestuur is om
de hoogte hiervan dit jaar niet te wijzigen. Dit is echter
onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de
algemene ledenvergadering van 16 november a.s.

Website
Neem eens een kijkje op onze mooie website:

www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl
Agenda:
- notulen algemene ledenvergadering 2010;
- jaarverslag secretaris;

U vindt er allerlei informatie over de ijsvereniging en
natuurlijk kunt u er tijdens een ijsperiode op terecht
om te kijken wanneer de ijsbaan open is of gaat. Ook
zijn er veel foto’s te zien van de aanleg van de ijsbaan
en van de bouw van het nieuwe clubgebouwtje.

Kluunpad

- jaarverslag penningmeester;

Het pad vanaf de Unastraat naar de ijsbaan heeft een
officiële straatnaam gekregen: het Kluunpad. Deze
naam is door het bestuur van de ijsvereniging en door
de dorpsraad voorgesteld en werd door de gemeente
overgenomen. Heel leuk!

- vaststelling contributies;
- bestuursamenstelling;
- nieuwbouw clubgebouwtje;
- rondvraag;

Informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden als lid
of donateur: www.ijsverenigingnieuwerkerk
Mailen kan natuur ook: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl

- afsluiting.

Hieronder staan de ondernemingen die de realisatie van het nieuwe clubgebouwtje mogelijk maakten:
Hanse Staalbouw (hoofdsponsor)
d' Achteromme
Bogaard Grondwerken
Bestratingsbedrijf Arnold van der Cingel
Aannemingsbedrijf Fraanje
BSN Bouw
Hans Lievense Witgoed Service
Schildersbedrijf A.D. de Wit
Bouw Kombinatie Schouwen-Duiveland
Van Klinken Kraanverhuur
IHG Roestvrijstaal
Verf en Wand Zierikzee
Klussenbedrijf P. Verwijs

C1000 Schot

Kooijman Makelaardij

Autoservice Mol

De Toverfay

O'moda

Drukkerij de Graaf

Vonk Industrial Contracting

Huisartsenpraktijk Nieuwerkerk

Rabobank Oosterschelde

Jos Flikweert Fysiotherapie

SVwebservices

Holland Maritime

Slagerij Bert Timmers

Verwijs Kraanverhuur

Klimtrex

Administratiekantoor De Baak

Kapsalon Adriaan

Bijdevaate Verzekeringen

Camping de Oase

Timmerman Natuursteen

Louis Verburg

Dali Computers

Peter van der Cingel bestratingen

Fruitteeltbedrijf G.J.N. Flikweert

Goed Zeeuws Goed Rond verzekering

Fysiotherapiepraktijk Duiveland

Cafruso

Maaskant Shipyards

ComGoed

Stichting Dorpsraad
Nieuwerkerk

Bakkerij Ten Hove
Kik Ongediertebestrijding

Alle sponsors hartelijk dank!

