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Bovenstaande foto is niet in de afgelopen winter gemaakt maar op 4 februari 2012. Want na zeven jaar
achtereen te hebben kunnen schaatsen was er afgelopen winter totaal geen sprake van enige ijsvorming
op de ijsbaan. Daardoor is er weinig om op terug te kijken en is de blik gericht op de komende winter.
Nieuws

Contributie

In november 2013 werd de verlichting opnieuw uitgebreidt
en is de noordzijde van de baan van 4 nieuwe lampen
voorzien. Binnenkort zal er nog een extra exemplaar
bijkomen, geschonken door Hans Lievense. Alles bij elkaar
staan er dan 9 grote lichtpunten opgesteld die voor een
royale baanverlichting zorgen.
Afgelopen zomer is er voor het clubgebouwtje een
vlaggenmast geplaatst die werd gemaakt voor de
ijsvereniging door Ben Boot. Ook hierin zal extra verlichting
worden gemonteerd zodat de zitbankjes goed worden
aangelicht. In een vlaggenmast moet natuurlijk ook een vlag
kunnen wapperen en daarom is een eigen dundoek
aangeschaft.
Het verlanglijstje is hiermee nog niet leeg, want we sparen nu
voor een extra veegmachine, zodat we een sneeuwdeken
zoals hierboven op de foto, beter en sneller kunnen
verwijderen.

Vanaf half november zal er weer contributie bij u worden
opgehaald. Het voorstel is om de hoogte hiervan niet te
wijzigen. Dit is echter onder voorbehoud van goedkeuring
tijdens de ledenvergadering van 14 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 rekening te houden met de bewoners van de straat,
parkeer dus niet voor uitritten en ook niet op het trottoir. En
nog beter: kom op de fiets of te voet naar de ijsbaan!

Informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden als lid of
donateur? Kijk dan op: www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl
En mailen kan natuurlijk ook: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De leden van IJsvereniging Nieuwerkerk worden uitgenodigd om op vrijdagavond 14 november a.s. om 20.00 uur
de jaarlijkse algemene ledenvergadering in ons eigen clubgebouwtje op het ijsbaanterrein bij te wonen.
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