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Covid 19 regeerde net als in vorig jaar, maar…. wij hadden ijs! Een korte 
samenvatting. 
Door de heersende pandemie hebben we vorig jaar geen ledenvergadering kunnen 
houden. Het jaarverslag is wel gepubliceerd op www.terwispel.info, maar daar bleef 
het bij, totdat we winter kregen. 
IJsbaan gaat open: 
Helaas voor het ijs kregen we eerst sneeuw en daarna viel de vorst in. Een ijsvloer 
van sneeuwijs was het gevolg. Maar door adequaat handelen van een paar 
vrijwilligers, is de baan sneeuwvrij gemaakt, waarop de vorst zijn werk verder kon 
doen. Uiteindelijk kon de baan open op 11 februari. 4 dagen lang hebben we mogen 
genieten van mooi winterweer en schaatspret. Wel moest er na 2 dagen een 
reparatie aan de baan plaatsvinden. Er liep een scheur over de hele lengte van de 
baan die we met warm water na sluitingstijd hebben gerepareerd. Het resultaat was 
"de beste ijsbaan in de omgeving", hoorden we van leden.  
Met een geïmproviseerd loket hoefden de leden niet naar binnen om van een 
versnapering te kunnen genieten en konden we onder de corona richtlijnen toch nog 
een aardige kantineomzet draaien. 
 

  



 
 
 
NL Doet 29-5-2021:  
 
Wij hebben ons wederom aangemeld voor NL Doet. De werkzaamheden waren dit 
jaar:  

- Aankleding van het clubhuis: Saapke heeft gordijnen en tafelkleden voor "in 
moai priiske" weten te bemachtigen en na enig maatwerk door kundige 
vrijwilligsters sieren deze nu ons clubhuis; 

- Berging: paar kleine dingetjes moesten nog gebeuren; 
- Terrein: We maaiden de lange sprieten en de randen. De Gemeente bracht 

grond om de rand aan de achterkant op te hogen. Dit is later Door Arie 
Steenwijk geëgaliseerd; 

- Onderhoud clubhuis; een deel van de vloer moest vervangen worden en er is 
nieuwe trap gemonteerd. 

 

 
Sponsoring 
We hebben met een financiële bijdrage het dorpshuis ondersteund die de muzikant 
Folkert Hans Tolsma heeft uitgenodigd om tijdens dit Coronajaar iets leuks voor het 
dorp te bieden. 
 
Bestuursvergadering: 
Op 8-11-2021 hebben wij de bestuursvergadering gehouden. 
Maaien: 
Op 13-11-2021 worden de lange sprieten op de baan en de brandnetels op het talud 
nog kort gemaaid, zodat het water op 1-12-2021 er op kan.  


