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De ijsbaan stond, mede door het natte novemberweer, onder water toen de eerste nachtvorsten kwamen. Het 
winterseizoen bracht eind november eerst ijs en daarna veel sneeuw. Om de ijsbaan berijdbaar te maken moest er 
diverse keren geschoven en geveegd worden. Vrijwilligers hebben ons daarbij prima geholpen, doch alleen met 
handwerk was het bijna niet te doen. De hulp van een inventieve dorpsgenoot heeft ons veel geholpen. Hij had 
een schuif gemaakt die voor zijn quad werd bevestigd. De baan kon hiermee veel sneller en beter van sneeuw 
ontdaan worden dan met onze machine. Het heeft ervoor gezorgd dat een ieder op 1 december al genieten kon 
van een redelijke ijsvloer. Foto van 3 dec. 2010  



 

  

  

De ledenvergadering werd gehouden op 21 december 2010. Op de ledenvergadering was Annet Koopmans 
aftredend. Henk de Vries was kandidaat en werd in het bestuur gekozen. 

Het bestuur bestond hierna uit: 

Voorzitter Henk de Vries Harnemoune 1 0513-463120 harnemoune1@hetnet.nl           
Secretaris Marike Kort De Smidte 66 0513-850849 marikekort@hotmail.com           
Penningmeester Jan Idzerda De Streek  67 0513-462203 j.idzerda@home.nl           
IJsmeester Luut Jan Mulder t Feantsje 8 0513-464900 vissersil@hetnet.nl           
Lid Gabe Huitema Skarlannen 1 0513-436318 jstuivenwold@live.nl           
  

Op de agenda van de ledenvergadering stond o.a. naast de bestuursverkiezing ook het ingevoegde punt: ijsbaan 
verlichting. Door het vroege invallen van de winter, was de baan verschillende middagen open geweest, doch om 
de baan ’s avonds ook open te hebben moest er wat met de niet meer goed functionerende verlichting gebeuren. 
De aanwezige leden waren er unaniem mee akkoord om de huidige verlichting te vervangen. We hebben meteen 
actie ondernomen en 2 dagen later was de baan ’s avonds ook open. 

De grote veeg- annex maaimachine is weer gerepareerd. In het zomerseizoen is er diverse keren het toegangspad 
naar het clubgebouw mee gemaaid. 

Tevens zijn, n.a.v. een vraag op de ledenvergadering, 2 palen van de middenafscheiding van de voorkant van de 
baan (voor het clubgebouw) verplaatst naar de achter kant van de baan. 

VRIJWILLIGERS 

Het was voor ons als bestuur niet mogelijk om tijdens de openingstijden van de baan, de kantine open te doen. Er 
was nogal wat sneeuw gevallen waardoor de baan diverse keren geveegd moest worden. We hebben een lijstje 
gemaakt waar men zich kon opgeven om een dagdeel de kantinedienst te verzorgen. Tevens kon men aangeven 



of men wilde sneeuwschuiven. We hebben hier diverse opgaven op gekregen. Dit maakte dat we de baan vaak 
open konden hebben. Dank aan de kantinemedewerkers en sneeuwschuivers 

VOM-TOCHT 

Omdat we in december allemaal schaatsenthousiast waren kwam de gedachte aan de Van Oord’s Mersken 
schaatstocht weer naar boven. Verschillende leden van de oude toertochtcommissie zijn bij elkaar geweest en 
hebben de afspraken weer eens op een rijtje gezet. 

WISPELWEAGEN 

In de maanden januari en februari werd er een stukje voor de dorpskrant geschreven over actuele zaken. 

WEBSITE 

Informatievoorziening over de IJsclub is mager. Daarom zullen we de website van het dorp ( www.terwispel.net) 
uitbreiden met een pagina voor de ijsclub. De algemene info van de IJsclub zal hierop komen te staan. Ook 
zullen hierop dan de openingstijden van de baan en andere activiteiten van de ijsclub te vinden zijn. 

JEUGDHONK 

We hadden als ijsclub i.s.m. het jeugdhonk in januari nog een disco on ice in gedachten doch de dooi gooide roet 
in het ijs. Het afgelopen jaar is het clubgebouw maandelijks 1 tot 2 keer gebruikt als jeugdhonk. 

VRIJWILLIGERSDAG 

In en rond het clubhuis moest nog wat opgeknapt worden. Daarom hebben we meegedaan aan de landelijke 
vrijwilligersdag op 19 maart van NL-Doet. Hiervoor kregen we een bijdrage in de onkosten van € 500,- Het 
werk wat gedaan moest worden bestond uit enige opruimwerkzaamheden, wat grondwerk, plaatsen stukje 
hekwerk en verfwerk. Achter het clubgebouw lag nog een bult grond wat overwoekerd was door onkruid. Dit is 
geëgaliseerd en de overgebleven grond is in de grondwal gekomen die als windkering naast de jeu de boules 
banen ligt. Tevens zijn de oude lichtmasten met lampen van het ijsbaanterrein gehaald en in de loop van het jaar 
afgevoerd. 

Het Jeugdhonk wilde de binnenkant van het clubgebouw verfraaien. Na toekenning van de bijdrage van 
NLDOET is men aan de slag gegaan om de ontbrekende materialen in te kopen. Hierbij werd er door de 
leveranciers van de materialen ook nog eens royaal gesponsord. 

 

De verf werd gratis geleverd door de plaatselijke verffabriek Stuy terwijl de materialen om te schilderen 
gesponsord werden door Doeland Gorredijk. 



 

Tevens zijn enige kozijnen gerepareerd en was het de bedoeling de kozijnen aan de buitenkant van een nieuw 
verflaagje te voorzien. Daar het hout nog te nat was moet dit nog gebeuren. Dat het bezig zijn hongerig maakt 
was duidelijk. Er ging o.a. 20 liter snert met roggebrood en spek, 90 broodjes met kaas en ham, 15 pakken koek 
en de nodige koffie, chocomelk en ranja doorheen. 

Op deze gezamenlijke dag, zaterdag 19 maart, werd de catering georganiseerd door de ijsclub met de 
ondersteuning van vrijwilligers van de jeu de boules clubs.Dit is in samenwerking met de beide genoemde 
partners prima gelukt. 

MAAIEN 

In oktober heeft Luut Jan praktisch de gehele ijsbaan met onze maaimachine gemaaid. Het leek wel een golfbaan 
(zo kort was het gras) voordat de baan onder water gezet werd. 

BESTUURSVERGADERING 

Als bestuur hebben we het afgelopen jaar een bestuursvergadering gehad op 11 januari en op 1 november. 

IJSBAAN VOLPOMPEN 

Op 5 november heeft Luut Jan de kraan omgezet en het bochtje op de uitloop gezet zodat de ijsbaan volgepompt 
kon worden. 

UITBREIDING DORPSHUIS 

  

26 mei: bijeenkomst met afvaardiging van Gemeente en bouwteam Dorpshuis. 

• ·        Wat is er nodig als clubgebouw van de ijsclub verdwijnt en ijsclub en jeugdhonk gebruik gaan 
maken van Dorpshuisvoorzieningen. 

• ·        Bouwcommissie Dorpshuis gaat met jeugdhonk in gesprek en komt hierna met ideeën over een 
invulling. 

27 juli: bijeenkomst met afvaardiging van Gemeente en bouwteam Dorpshuis. 

               De punten die hier aan de orde kwamen waren: 

• ·        de watersituatie en waterbeheersing rond het Dorpshuis, Sportveld en IJsbaan. 
• ·        Als gemeente plannen verder uitgewerkt heeft volgt een vervolg bijeenkomst. 

28 november: bijeenkomst met bouwteam Dorpshuisbestuur 



• ·        Bestuur IJsclub had geen uitnodiging ontvangen voor de info avond van 22 nov. over de 
uitbreiding. Was naar een foutief e-mailadres gestuurd. 

• ·        Op de bijeenkomst werd foutieve info gegeven en bestuursleden van de ijsclub die hierop 
reageerden werden in verlegenheid gebracht. 

• ·        Bestuur Dorpshuis neemt de klachten in ontvangst en zegt spijt te hebben van de gedane 
uitspraken. Er komt een rectificatie in de Wispelweagen van december en indien nodig zal 

•         een lid van het Dorpshuisbestuur op de ledenvergadering van de ijsclub de uitspraken terug nemen. 
• ·        Er is een verslag van deze bijeenkomst gemaakt door bouwteam Dorpshuis met hierin vastgelegd 

genoemde punten. 

8 december: bijeenkomst met bouwteam Dorpshuis en architect Zijlstra. 

           Doel: er moet een bouwvergunning aangevraagd worden en hoe kunnen we als IJsclub in het  Dorpshuis 
participeren. 

• ·        IJsclub is een vereniging een daarom moet het bestuur het eerst aan de leden voorleggen of we in 
het Dorpshuis willen participeren en op welke wijze. 

• ·        Dit zal dan een agendapunt op een ledenvergadering moeten zijn. Ledenvergadering 2011 is op 21 
december en de agenda is reeds door het bestuur vastgesteld en naar de leden gestuurd. 

Uitkomst: bouwvergunning uitbreiding Dorpshuis wordt aangevraagd met 2 mogelijkheden. 

1.       Uitbreiding wordt 1 mtr. korter t.o.v. de huidige tekening waardoor clubgebouw ijsclub kan blijven 
bestaan. 

2.       Als bestuur ijsclub van de leden toestemming krijgt en daarna met het bouwteam Dorpshuis 
overeenstemming bereikt over participatie in het Dorpshuis, wordt het Dorpshuis ca. 1 mtr. 
langer        dan de huidige tekening. 

3.      Op de aanvraag bouwvergunning staan geen parkeerplaatsen op de voorkant van de ijsbaan 
getekend. 

4.     Situatieschets behorende bij aan te vragen bouwvergunning zal IJsclub worden toegestuurd voor de 
ledenvergadering van 21 dec. a.s. 

13 december: bijeenkomst afvaardiging van Plaatselijk Belang en bouwteam Dorpshuis 
over  evenemententerrein op kop van de ijsbaan. 

•           Achtergrond: subsidie aanvraag moet voor 1-1-2012  gedaan zijn. 
• ·        Subsidieaanvraag mag waarschijnlijk ook later ingediend worden. 
• ·        Voorkant ijsbaan wordt evenementen terrein met aantal parkeerplaatsen naast uitbreiding 

Dorpshuis. 
• ·        Dempen van sloot tussen ijsbaan en Dorpshuis en eventueel te vervangen put met pomp wordt 

meegenomen in de begroting. 
• ·        Er ligt een oud plan van waterschap om vullen van ijsbaan rechtstreeks vanuit de vaart te doen. 

Dit plan wordt meegenomen. 
• ·        Situatieschets behorende bij aan te vragen subsidie zal IJsclub worden toegestuurd voor de 

ledenvergadering van 21 dec. a.s. 

	  


