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Op zaterdag 22 december 2007 om 9.00 uur kon IJsbaan 't Winterhof na een week van lichte tot 
matige vorst voor het eerst in gebruik worden genomen. Ruim 500 mensen bezochten de ijsbaan, 

schaatsers én belangstellenden. Om 11.00 uur 's ochtends vond de officiële opening plaats waarbij 
verschillende mensen en de dorpsraad in het zonnetje werden gezet. Het buitengewoon fraaie 
winterweer en de koek-en-zopie-keet zorgden voor een bijzonder aangename sfeer op en rond het ijs. 
Voor iedereen die betrokken is geweest bij het tot stand komen van de ijsbaan was het een mooie dag 
en was het goed te ervaren dat alle inspanningen tot een voorziening op Nieuwerkerk hebben geleidt 
waar zo veel inwoners, van klein tot groot met plezier kunnen schaatsen. Helaas was de ijspret op die 

dag maar van korte duur: de in loop van de middag invallende dooi was spelbreker, de temperatuur 
steeg zelfs zo snel dat er 's avonds al niet meer kon worden geschaatst en zodoende kon de 
baanverlichting niet eens uitgetest worden. 
 

Kwaliteit 
Sommige mensen vroegen zich af waarom de ijsbaan 
niet al op vrijdag 21 december open kon, zeker omdat 
de kinderen al kerstvakantie hadden en er hier en 
daar al volop op sloten werd geschaatst. Het ijs van 
de ijsbaan was toen echter echt niet dik genoeg om 
grote aantallen schaatsers te kunnen dragen en dat 
is een veiligheidsvoorwaarde. De baan kan immers 
pas open wanneer er voluit op geschaatst kan 
worden. Nu is er op 6 á 7 cm dik ijs geschaatst en 
eigenlijk was dat nog niet genoeg: een volgende keer 
moet het ijs minimaal 8 cm dik zijn voordat de ijsbaan 
open gaat.  
De kwaliteit van het ijs was niet geweldig, dit kwam 
voornamelijk doordat een harde noord-oostenwind 
aan de noordzijde van de baan een groot wak van 
ruim vijftig meter lengte openhield dat pas donderdag 
20 december is dichtgevroren toen de wind was gaan 
liggen. Dit stuk ijs bleef onbetrouwbaar en is met lint 
en pionnen afgezet. Ook de dooi zorgde in de middag 
snel voor een groot aantal scheuren en kleine wakken, 
vooral op die plekken waar het lange gras in het ijs zat 
gevroren.  
Er stond, voordat het ging vriezen 19 cm water op de 
baan. Net te weinig kennelijk om al het gras goed 

onder water te zetten. Voor dit jaar wordt geprobeerd 
om het gras flink korter te hebben voordat er water 
op gaat. Het de bedoeling om max. 15 cm water op 
de baan zetten.  
 

Parkeren 
Wellicht uit enthousiasme werden er waar het maar 
kon auto's geparkeerd in de Unastraat en ook fietsen 
stonden overal op het toegangspad naar de ijsbaan.  
Via deze nieuwsbrief willen we iedereen vragen om 
zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar de ijsbaan 
te komen wanneer er geschaatst kan worden. Op het 
ijsbaanterrein zelf is er plek voor meer dan 100 
fietsen, dus plaats geen fietsen op het toegangspad! 
Wanneer u echt met de auto moet komen: parkeert u 
dan s.v.p. niet voor de opritten van de buurtbewoners.  
 

Fotoserie  
Dorpsgenoot Brapa Magalingham, zelf afkomstig uit 
het vorstvrije Sri Lanka, genoot ook volop van de 
mooie winterdag en maakte een prachtige serie foto's 
op de nieuwe ijsbaan. 
De serie is te zien via de web-site: www.brapa.nl  
Klik op de categorie foto's en u kunt 86 keer ijspret 

bekijken. De kans is groot dat u uzelf terugziet. 



 
 
 

Naam nieuwe ijsbaan 
Na de oproep in de Nieuwsbrief van november 2007 
voor een naam voor de nieuwe ijsbaan zijn er 29 
verschillende voorstellen ingezonden. Daaruit is door 
het bestuur van de ijsvereniging de keus gemaakt 
voor de naam 't Winterhof, ingezonden door Marja 
Kleemans. Tijdens de algemene ledenvergadering op 
28 november is een bord met deze naam onthuld 
door Marja. Op zaterdag 1 december is het bord 
geplaatst bij de ingang van de ijsbaan. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bestuurszaken 

Jan de Bruine stelt zich na bijna 13 jaar 
bestuurslidmaatschap niet meer herkiesbaar 
voor een nieuwe periode. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 20 november a.s zal een 
opvolger voor Jan worden gekozen. Eventuele 
kandidaten kunnen zich tot de aangegeven datum 
melden bij het bestuur. 

 

Ledenvergadering 
 

 

Als lid van de ijsvereniging wordt u van harte 
uitgenodigd om op donderdagavond 20 novem-
ber a.s. om 20.00 uur de jaarlijkse algemene 
vergadering in het dorpshuis bij te wonen. 
 
 

Agenda: 
- notulen vorige vergadering; 
- jaarverslag secretaris; 
- jaarverslag penningmeester; 
- vaststelling contributies; 
- bestuurssamenstelling; 
- terugblik eerste gebruik nieuwe ijsbaan; 
- rondvraag; 
- afsluiting. 
 
 

 
Contributie 
Vanaf half november 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 een bustocht naar een 
kunstijsbaan worden georganiseerd. Hierover 
wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.  
 
Informatie 

Heeft 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 
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