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Na tien jaar gebruik te hebben gemaakt van nieuwsbrieven, maken we nu graag de overstap naar Gruttenpraet om 
iedereen die betrokken is bij de ijsvereniging kort te informeren over plannen en ontwikkelingen. En om u uit te 
nodigen voor de algemene ledenvergadering van 14 november a.s.  
      

Nieuws 
In december 2012 werd de baanverlichting uitgebreid en 
tijdens de daarop volgende ijsperiode van begin dit jaar is dat 
een hele verbetering gebleken. Daarom is besloten ook de 
verlichting aan de noordzijde van de baan met 4 lampen uit te 
breiden. 
Ondanks de vele sneeuwval is de ijsbaan open geweest van 
woensdag 23 tot en met zaterdag 26 januari. Vier overvolle 
maar gezellige schaatsdagen op een ijsbaan die we toch 
redelijk goed hebben kunnen onderhouden. Vanwege het 
zachte sneeuwijs was de kwaliteit niet best en moesten we 
vaker vegen dan anders. Ook het repareren van scheuren 
vergde elke avond behoorlijk wat tijd, maar het resultaat was 
wel dat ze ’s ochtends telkens netjes waren verdwenen.  
Om deze taken wat te kunnen spreiden is er inmiddels een 
baancommissie in het leven geroepen. Organisatorisch een 
mooie ontwikkeling!  

Contributie 
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 donderdagavond 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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