


Als	ik	dit	voorwoord	schrijf	is	het	na	het	eten	al	weer	bijna	donker.	Het	jaar	is	weer	
voorbij	gevlogen	en	dat	lijkt	wel	al	sneller	te	gaan.En	zoals	ik	vorig	jaar	al	hoopte	
hadden	we	op	22	januari	van	dit	jaar	de	eerste(	en	meteen	ook	de	laatste)	officiële	
ijsdag	op	Nauerna.	Na	de	vrijdag	er	voor	op	een	paar	plaatsen	de	ijsdikte	te	hebben	
gemeten	kwam	ik	niet	verder	dan	een	schamele	2,5	cenEmeter	ijs	en	met	de	magere	
vorst	in	het	weekend	was	ik	ook	stom	verbaasd	dat	MarEjn	en	Pierre	zondag	belde	
dat	we	op	de	vaart	konden!!	Waar	er	vrijdag	nog	open	water	onder	de	steiger	was	
kon	er	zondag	toch	voorzichEg	en	met	name	voor	de	kinderen	van	de	ijspret	worden	
genoten.		Ondergetekende	waagde	zich	s	’middags	zelfs	nog	met	de	veegmachine	op	
de	baan	om	de	aanwezige	sneeuw	weg	te	halen	zodat	er	eventueel	in	de	volgende	
dagen	nog	kinderwedstrijden	gehouden	konden	worden.		Echter	was	het	maandag	
alweer	gebeurt	met	de	ijspret	en	kon	alles	weer	opgeruimd	worden.	

Begin	dit	jaar	kregen	wij	ook	het	bericht	dat	ons	oudste	bestuurslid	Jaap	Baas	was	
overleden.		Ome	Jaap	heeN	37	Jaar	in	het	bestuur	van	de	ijsclub	gezeten	en	de	
laatste	jaren	vooral	met	de	taak	om	het	“jonge”	bestuur	in	het	gareel	te	houden,	de	
rondvraag	zal	nooit	meer	hetzelfde	zijn.	

Met	Pasen	zagen	wij	een	filmpje	voorbij	komen	van	onze	zuster	ijsclub	uit	AssendelN	waarbij	zij	meende	met	water	
uit	de	vaart	in	de	baan	op	eerste	paasdag	open	te	kunnen	gaan	maar	ook	zij	bleken	niet	over	1	nacht	ijs	te	kunnen	
gaan.	

Met	de	plek	voor	de	opslagruimte	voor	de	ijsclub	wil	het	nog	niet	echt	vloUen	maar	ik	verwacht	hier	op	de	
jaarvergadering	meer	over	te	kunnen	vertellen,	we	hebben	met	de	“top	50”wel	een	leuke	borrel	gehad	in	de	molen	
welke	muzikaal	werd	omlijst	door	Paul	AaWes	en	molen	bouwer	Bart	Nieuwenhuijs	deed	een	boeiend	verhaal	over	
de	industrie	aan	de	vaart	en	de	werking	van	de	molen.	

Verder	zijn	er	nog	wat	vernieuwingen	in	het	bestuur	welke	we	bekend	maken	op	de	jaarvergadering.	

Komend	jaar	willen	we	weer	een	voorjaar	/	zomer	spektakel	gaan	organiseren	mogelijk	in	samenwerking	met	BGN	
zodat	we	nog	groter	kunnen	uitpakken,	als	er	onder	de	leden	suggesEes	zijn	om	hier	invulling	aan	te	geven	dan	
houden	wij	ons	hier	voor	aanbevolen.	

Voor	de	invulling	van	het	krantje	lijkt	het	ons	wel	leuk	om	ook	eens	een	stukje	tekst	van	de	leden	te	ontvangen	over	
een	evenement	of	de	ijsclub	in	het	algemeen,	inspiraEe?	Zet	het	op	de	mail!!	

Ja	en	dan	als	laatste	maar	zeker	niet	onbelangrijk	“Nauerna	gaat	terug	naar	zijn	roots”	zoals	u	misschien	al	op	
Facebook	heeN	gezien	is	onze	jaarvergadering	op	vrijdag	15	december	2017	weer	net	als	vroeger	in	cafe	De	
Vlonder	!!!!			Dit	beloofd	een	ouderwets	gezellige	avond	te	worden	met	de	vergadering	zelf	en	dit	jaar	nog	
spectaculairder	dan	vorig	jaar	de	hilarische	bingo	met	top	entertainers	Monique	en	Irma	!!		Dit	wil	je	gewoon	echt	
niet	missen.	

Dus	tot	15	december	en	hopelijk	ook	weer	op	het	ijs.	Uw	voorziUer	

Het	woord	is	aan	de	Voorzi/er:

Bestuur	IJsclub	Davos	
VoorziUer	Rob	Vessies	06	30585439	/	Secretaris	Julicke	Theeboom	/	Penningmeester	Richard	Fleer	075-6871028	

Saskia	Boekel	-	René	Ebbelaar	-	Wim	Ebbelaar	-	René	Kouwenberg	-	Hans	Lalk	-	Pierre	Tambach	
Sandy	de	Lange	-	Ilona	Scheffer	-	MarEjn	Valstar	-		Simon	Hondius	-	Stanley	Schoone	-	Wim	Brinkman	-	Tom	AaWes	

Secretariaat:	IJsclub	Davos,	Nauerna	49,	1566	PD	AssendelN	
email:	ijsclubdavos@gmail.com	website:	www.ijsclubdavos.nl	

mailto:ijsclubdavos@gmail.com
http://www.ijsclubdavos.nl
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http://www.ijsclubdavos.nl


Voor het vierde jaar achtereen  had de penningmeester te kampen met het ontbreken van 
omzet uit de Koek en Sopie. Hoe kan dat nou zou je zeggen. De oorzaak is natuurlijk dat er al 
jaren geen ijs meer ligt op de Nauernasche Vaart. Nou dat is dus mooi niet zo! Op Zondag 22 
januari lag er deze winter wel degelijk ijs! Zelfs de zware gemotoriseerde veger werd ingezet.  
Een schitterend zonnige dag, publiek genoeg, alleen de penningmeester was op dat moment 
op weg naar de wintersport. Dus als de penningmeester afwezig is dansen de muizen op tafel. 
Zonder af te rekenen werd de voorraad Jagermeister die we nog hadden overgehouden van 
vorige winters vakkundig rondgedeeld en naar binnen gegooid. Het was een mooie dag, laten 
we het daar maar op houden. 

De contributieopbrengst is door het ontbreken van goede winters en door de vergrijzing van 
het ledenbestand op zijn retour. Het is niet anders, maar betere tijden zullen weer komen. 
Echter komende maanden zal de administratie een diepgaande controle gaan houden, want het 
lijkt erop dat er ook een aantal leden niet aan hun contributieverplichtingen voldaan hebben. 
Dat kan nog een spannende vergadering worden, want zoals u weet floept de penningmeester 
misschien zomaar uw naam eruit. Kijk het nog maar effe goed na! 

De opbrengst uit ons traditionele avondje kienen is daarentegen spectaculair gestegen. Onder 
leiding van Joki Toedeledoki werd het voor de laatste maal in Café Hos een bizar gezellige 
avond waar we allemaal heerlijk tot tranen toe gelachen hebben. Nee vergaderen en bingo is 
niet saai en zeker niet bij IJsclub Davos! 

En hoe zat het nou precies met die Schirmbar en met de bouw van onze nieuwe loods en of 
het echt wel goed gaat met de club…….…….kom dan naar de jaarvergadering, waar de 
penningmeester u volledig op de hoogte zal stellen.  

Met sportieve groet, 

Richard Fleer 
Penningmeester 
IJSKLUB DAVOS 

Het	woord	is	aan	de	Penningmeester



Financieel	overzicht	Davos	Top	50	2016-2017

Financieel	overzicht	IJsclub	Davos	2016-2017



Algemene ledenvergadering IJsklub Davos 10 december 2016 
 
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door onze voorzitter Rob en vindt voor de laatste 
keer plaats in Cafe Hos. Tevens gelijk een minuut stilte ter nagedachtenis aan leden die ons dit 
jaar ontvallen zijn, met in het bijzonder Cor Hos.  
 
Kleine terugblik naar afgelopen jaar/ club 50 feest en Davos Zomerfeest. Hierbij wordt Sandy de 
Lange in de bloemetjes gezet voor het gebruik van haar locatie en faciliteiten.  
 
De notulen van de algemene ledenvergadering december 2015 worden voorgelezen door de 
secretaris en akkoord bevonden. 
 
Financieel verslag, deze wordt gepresenteerd door de penningmeester samen met Ilona. Het 
verslag geeft aan dat er een batig saldo is van 15.796,= euro op 30 september 2015. 
Hierbij wordt de “stelling van Fleer” opgenomen, “temperatuur hoog- omzet koek en zopie 
laag”” 
 
De kascommissie bestaande uit Guda Koopman en Klaas Alles hebben het saldo goedgekeurd.  
Guda zegt “alles prima!” wel 1 puntje of de printjes wat duidelijker konden worden afgedrukt.  
Guda gaat uit kascommissie. 
Nieuwe kascommissie 2017: Klaas Alles, Gerrit Ijf en nieuwe reserve Marcel Soetekouw. 
 
Aftredend in 2016 zijn: Rene Ebbelaar, Bram Boekel, Simon Hondius en Stanley Schoone. 
Rene Ebbelaar, Simon Hondius en Stanley Schoone stellen zich weer herkiesbaar en worden 
voor de komende 4 jaar herkozen.  
 
Bram Boekel verlaat het bestuur en wordt overgenomen door Saskia Boekel, zijn dochter. 
Bram wordt bedankt door de voorzitter en krijgt een leuke attentie!  
 
Rondvraag: geen punten. 
 
Als laatste wordt de supersnelle vergadering gesloten om 20.45 uur!!! Om daarna te genieten 
van de hilarische bingo met Joki Toedeledoki samen met DJ Justin.  

Verslag	vorige	vergadering	



	

Het	bestuur	van	IJsclub	Davos	nodigt	u	hierbij	uit	tot	het	bijwonen	van	de		
Algemene	Ledenvergadering	in	Café	De	Vlonder	Nauerna.		

Vrijdag	15	december	aanvang	van	de	vergadering	20:00	uur	

Agenda:	
• Opening	en	terugblik	
• Ingekomen	stukken	
• Notulen	van	de	vorige	ledenvergadering	
• Verslag	van	de	penningmeester	
• Verslag	en	benoeming	van	de	kascommissie	
• Bestuursverkiezing,	(aNredende	en	herkiesbare	bestuursleden)	
• SuggesEes	voor	het	komend	jaar	
• Rondvraag	
• SluiEng	van	de	vergadering	

Na	afloop	van	de	vergadering	is	er	weer	ons	beroemde	KIENEN	met	mooie	Prijzen!!		

De hoofdprijs is dit jaar te winnen d.m.v. een LOTERIJ. 

Ledenvergadering	IJsclub	Davos	2017

Beste	Leden,	

Het	bestuur	heeM	besloten	om	het	clubblad	digitaal	te	verspreiden.	Het	clubblad	is	dan	via	de	website	en	
Facebook	te	bekijken,	tevens	zal	het	clubblad	worden	verzonden	naar	de	emailadressen	die	bij	het	
secretariaat	bekend	zijn.	

Digitale	verspreiding	heeM	een	aantal	voordelen,	namelijk	een	besparing	van	de	porto-	en	drukkosten,	het	
drukken	van	het	clubblad	kost	veel	Qjd	en	de	verspreiding	kost	veel	menskracht.	Wij	begrijpen	dat	er	ook	
andere	argumenten	zijn,	echter	in	dit	digitale	Qjdperk	denken	wij	er	goed	aan	te	doen,	deze	verandering	
door	te	voeren.	

Degenen	die	zich	in	het	verleden	al	hebben	aangemeld	hebben	voor	digitale	mailinglijst,	hoeven	niks	te	
doen.	Indien	u	het	clubblad	niet	digitaal	heeM	ontvangen	voor	15	december	2017	dan	beschikt	IJsclub	Davos	
niet	over	uw	juiste	e-mail	adres.	Wilt	u	in	dat	geval	een	mail	sturen	naar	ijsclubdavos@gmail.com	

mailto:ijsclubdavos@gmail.com
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Ook dit jaar maak je kans om na het traditionele kienen een 
geweldige prijs te winnen.  

De Loterij hoofdprijs is: 
Een lang weekend voor twee personen (twee nachten) in het fraaie Mövenpick 
Hotel City Centre. Aan het IJ tussen het Muziekgebouw en Passenger Terminal 
Amsterdam 

in. Op nog geen tien minuten loopafstand van het Centraal Station. Je logeert in 
een mooie kamer met uitzicht op het weidse IJ of de stad. En natuurlijk zit er 
ook een uitgebreid ontbijt bij. In de stad reis je het makkelijkst met het 
openbaar vervoer met de 48 uurskaart van het GVB. 

Er is zoveel te beleven dat het wellicht onmogelijk is om dat allemaal in 48 uur 
te doen. Daarom zijn de kaarten van Tours & Tickets langer geldig dan alleen 
in dat weekend. Je kunt naar de ICE Bar, waar je ook een ijskoud drankje krijgt 
aangeboden. Maar ook een rondvaart door de grachten en een rit in de ‘Hop on 
Hop off’ bussen hoort bij de prijs. En heb je Body Worlds al eens bezocht? 
Absoluut de moeite waard. 

Het hotel heeft een erg gezellige bar voor een lekkere borrel maar waar je ook 
heerlijk kunt eten. En om dat te bekostigen, krijg je van het hotel ook nog eens 
een tegoed van €100,-. Dineren kan met deze bon overigens ook in het 
restaurant (check openingstijden, in de winter is het niet iedere avond 
geopend). 

Wie wil deze fantastische prijs nu niet winnen? 



AssendelN	26-09-2017.	

Beste	gender	neutrale	leden,	

Nog	voordat	de	voorziUer	belde	om	ons	te	vragen	of	we	een	stukje	wilde	schrijven	om	ons	
voor	te	stellen	hadden	wij	dit	uiteraard	al	klaar	liggen. 
We	blikken	even	terug	naar	het	Tiroler	zomerfeest	en	tevens	de	officiële	opening	van	de	
mobiele	feesUent	in	september	2016	van	Davos,	(de	dag	dat	we	waarschijnlijk	zijn	 
gescout	voor	deze	bestuursfuncEe)	wat	een	fantasEsch	feest	was	dat!!		
 
Mijn	naam	is	Lars	Vendrig	ik	ben	21	Jaar	oud.	Ik	ben	net	afgestudeerd	aan	het	hout	en	
meubel	college.	ik	ben	woonachEg	in	AssendelN	maar	heb	mijn	roots	in	Nauerna	liggen,	
het	buurtschap	waar	mijn	voorouderen	jaren	hebben	gewoond.  
me	vader	is	Gert-Jan	Vendrig	en	moeder	is	Monique	Verheijden,	allebei	bekende	bij	de	
klub.	als	Ejdverdrijf	doen	wij	eenmaal	per	week	hartenjagen.	Ik	geef	de	pen	door	aan	
Pieter.	
 
Mijn	naam	is	Pieter	Dunnebier	ik	ben	24	oud.	Ik	ben	sinds	3	jaar	klaar	met	school	en	ben	
technisch	specialist.	Mijn	vader	is	Cees	Dunnebier	en	heeN	de	allerbeste	en	tevens	enigste	
Ford	garage	in	AssendelN.  
Mijn	moeder	is	Jacintha	Al,	van	huis	uit	dochter	varkenshouder	(Nic.	Al)	dus	dat	komt	prima	
van	pas.	Ik	werk	bij	mij	vader	in	de	garage.	Mijn	hobby's	zijn	net	als	Lars	eenmaal	per	week	
hartenjagen	met	een	groepje	kornuiten.	We	zijn	nog	bezig	om	een	tennisgroepje	op	te	
richten.	Verder	zijn	we	samen	gek	op	bier	drinken	en	feest	vieren	en	naar	de	zwarte	cross	
gaan.  
Maar	om	even	terug	te	komen	op	het	zomerfeest,	viel	het	ons	op	dat	wij	de	enigste	leden	
waren	van	onze	leeNijd,	dit	hebben	wij	voorgelegd	aan	de	voorziUer	en	die	heeN	ons	het	
voorstel	gedaan	om	ons	bij	het	bestuur	te	voegen.	Wij	willen	meer	jongeren	moEveren	om	
zich	bij	IJsklub	Davos	aan	te	sluiten,	zodat	we	een	frisse	wind	houden	binnen	de	klub,	en	
hopelijk	zo	fris	dat	we	kunnen	schaatsen.	

Even	voorstellen	!!



FOTOVERSLAG	SUPERHOOFDPRIJS



Viswedstrijd

Beste leden van ijsclub Davos,

Zaterdag 1 juli was het dan eindelijk zo ver.
Viswedstrijd voor de schaatsjeugd van ijsclub Davos. ( ja ,u leest het goed)
Want als het water  jaar na jaar  weigert  zich te laten bevriezen,  dan is het bestuur van ijsclub Davos 
genoodzaakt om het water op een andere manier te gebruiken om de jeugd van Davos tegemoet te 
komen.
Dus.....dat werd vissen.
Op zaterdagmiddag was er een mooi aantal jeugdleden ( met ouders) aanwezig, hengeltje over de 
schouders, dobbertje in de tas, wurmpie en een broodje voor aan de haak, extra vislijntjes mee , en zo 
kon er gevist gaan worden .
Maar eerst was het zaak dat de vissers naar de juiste visstek werden gebracht. Dit gebeurde in de 
veewagen van boer Rene, en eenmaal op de plaats van bestemming  kon de viswedstrijd beginnen.
Dit gebeurde onder deskundige leiding van de visexperts Stanley Schoone en Thom Aafjes.
Met een zo kenmerkend enthousiasme van de davose jeugd, bleek ook deze viswedstrijd een topper!
Bloedfanatiek werd er in de sloot bij de boerderij van Rene Ebbelaar naar karpers, snoeken, en wat er 
verder in zo'n sloot rondzwemt  gehengeld.
De ene vis na de andere vis kwam boven water.
Eenmaal een vis gevangen werd de lengte van de vis  door meetdeskundige Willem Ebbelaar 
gemeten.
De winnaar was uiteraard degene met de grootste vis.
Onder het genot van een lekker zonnetje  heeft de jeugd zich een aantal uur uitstekend vermaakt.
Het bestuur van Davos  keek toe, en zag dat het goed was!
En nadat de jeugd was uitgevist en de winnaars bekend gemaakt, ging iedereen weer op huis aan.
Behalve het bestuur van Davos........
Daar moest nog even nagepraat worden...........

Tot de komende jaarvergadering,
Bestuur ijsclub Davos



 



22	januari	2017	toch	nog	even	schaatsen







Onze	trouwe	supporters	stellen	ook	
weer	een	aantal	fraaie	en	soms	ook	

lekkere	prijzen	beschikbaar.

Silverhair Green Decorations



2	september	2017	Club	van	50,	Molen	de	Paauw	Nauerna

Twee	weken	daarvoor	ontvingen	we	een	uitnodiging	om	
met	de	Club	van	50	een	kijkje	te	nemen	in	de	nieuwe	
molen	in	Nauerna.	En	ook	voor	een	hapje	en	drankje.	Kijk	
“das	leuk”	dacht	ik.	En,	zoals	eigenlijk	alEjd	met	de	feestjes	
van	IJsclub	Davos,	was	het	dat	ook.	Maar	nu	loop	ik	op	de	
zaken	vooruit.	

De	molen	met	de	bijbehorende	schuur	is	een	plaatje	aan	
de	Nauernasche	Vaart.	Een	stukje	Hollands	glorie.	En	
karakterisEek	voor	Nauerna.	

We	werden	verwelkomd	in	de	houten	molenschuur	waar	
Paul	AaWes	met	zijn	electrische	gitaar	een	gezellig	stukje	
muziek	stond	te	spelen.		Hier	wordt	nog	steeds	hard	
gewerkt	en	er	is	nog	genoeg	te	doen.	Overal	houtkrullen,	
zaagsel	op	de	vloer	en	de	geur	van	hout.		

Bart	Nieuwenhuis,	molenmaker/restaurateur,	kon	ons	heel	
veel	vertellen	over	molens	in	de	Zaanstreek	in	het	
algemeen	en	deze	molen	in	het	bijzonder.	Oorspronkelijk	
stond	hier	een	oliemolen,	maar	er	is	van	elders	een	molen	
aangevoerd	(voormalige	molen	de	Haen),	waarvan	het	

skelet	in	Abbekerk	stond.	En	nu	wordt	deze	ingericht	als	hennepklopmolen.		

Op	naar	boven	van	waar	je	rondom		een	prachEg	uitzicht	hebt	over	de	polders	en	de	vaart.	Al	met	al	een	
bijzondere	locaEe.	Daar	kregen	we	dorst	van.	Dus	toch	maar	weer	naar	beneden.		

Nu	gaat	het	verhaal	dat	de	voorziUer	eerder	
die	middag	de	eigenaren	van	Café	De	Vlonder	
tegen	het	lijf	liep.	“Als	de	IJsclub	dat	wilde	dan	
waren	ze	van	harte	welkom”	in	de	voormalig	
stamkroeg	van	veel	Nauernasche	bewoners	en	
leden	van	Davos.	Uiteraard	was	het	bestuur	al	
heel	snel	om	en	even	na	zevenen	druppelden	
de	genodigden	langzaam	naar	De	Vlonder	
waar	oude	koeien	van	stal	werden	gehaald	
over	die	goeie	oude	Ejd	toen	de	
jaarvergaderingen	(en	meer)	nog	bij	De	
Vlonder	gehouden	werden.	En	wees	niet	bang	
……	er	was	niets	veranderd.	Alleen	het	gordijn	
bij	de	deur	was	weg	en	verder	was	het	
thuiskomen	voor	veel	Davos-leden.	Dat	moest	
gevierd	worden.			

En	ja,	de	uitnodiging	was	voor	een	rondleiding	
&	borreltje	van	17.00	–	19.00	uur.	Ik	had	er	al	een	beetje	rekening	mee	gehouden	dat	het	iets	zou	
uitlopen;	de	ijsclub	heeN	een	reputaEe	op	dat	gebied.	Enfin,	lang	verhaal	kort.		Om	1	uur	’s	nachts	reden	
we	waggelend	op	onze	fietsjes	richEng	AssendelN,	waar	we	eerst	nog	even	het	nieuwe	tosE-apparaat	van	
Willem	en	Simone	Ebbelaar	hebben	ingewijd,	en	met	ieder	2	tosE’s	in	de	mik	richEng	De	Zuid	gingen.	Het	
was	weer	een	geslaagde	avond	met	de	club	van	50.	

Astrid	Zoonekynd	



 

 

DOORLOPENDE	MACHTIGING 

Tot	wederopzegging				 

Hierbij	machtig	ik	IJSCLUB	DAVOS	om	jaarlijks	het	contributie	bedrag	te	incasseren	van	mijn	
bankrekening:	

Dit	bedrag	is	momenteel		5,00	euro	per	jaar											 

																							

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletters:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres	+	Postcode:……………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bank/girorekening:………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening;	

Het	jaarlijkse	contributie	bedrag	zal,	tot	wederopzegging,	telkens	medio	november	van	uw	rekening	worden	
afgeschreven.		Dit	bedrag	kan		in	de	ledenvergadering	herzien	worden.	




