IJsvereniging WINTERVREUGD
bestaat 75 jaar.
Om nog een beetje in winterse sferen te
blijven, deze keer een verhaal van de
oprichting van de ijsvereniging
Wintervreugd, met een introductie van
haar huidige secretaris. De tekst is
geïllustreerd met een aantal oude
schaatsfoto’s, die overigens niet allemaal
zo oud zijn als de oprichtingsvergadering.
Zoals u als inwoner van Gasteren,
ongetwijfeld weet, bestond de
ijsvereniging Wintervreugd afgelopen jaar
75 jaar. Dit hebben we gevierd door
midden in de zomer een synthetische
kunstijsbaan aan te leggen in de Gasterije.
Het was een enorm succes; jong en oud
hebben ervan genoten.
Op de onlangs gehouden jaarvergadering
werd me gevraagd of de
notulen/jaarverslag van het eerste jaar
nog aanwezig waren. Volmondig zei ik toen
ja en na thuis het archief ingedoken te
zijn, bleken ze inderdaad aanwezig.
Bij het lezen ervan dacht ik, wellicht leuk
voor de inwoners van Gasteren om de
eerste verslaglegging van 1933/1934 te
lezen. Bijgaand de tekst en veel
leesplezier!
Flip Moerker, secretaris ijsvereniging Wintervreugd.

De vereeniging werd opgericht den 27
februari 1933 op de vergadering van de
landbouwvereeniging Gasteren.
Op voorstel van P.Eiten verwierf ze de
naam “Wintervreugd”
Het bestuur werd als volgt samengesteld.
H.Berkepies voorzitter
W.Vreeling Secretaris
F.Sloots Penningmeester
H.Weites en H van Rein Az Leden.
De contributie bedraagt f 0,50 cent per
huisgezin De gezinsleden zijn hierdoor lid
der ijsvereniging.
Als lid stonden er 53 leden ingeschreven.
Aan inkomsten 1932 /1933 f 26,50
Aan uitgaven schut f 2,75

1e jaarverslag.8 december 1933
Begunstigd door heerlijk winterweer- er
was bijna geen wind- werd de eerste
wedstrijd op de banen van het Groote Veen
gehouden. Deze bestond uit een
hardrijderij voor mannen van elke leeftijd.
18 deelnemers gaven zich op.
Na menige spannende rit werden de prijzen
als volgt toegekend:
1e prijs Frederik Pieters Ez een paar
schaatsen.
2e prijs Jan Pieters Ez een rookstel.
3e prijs Anne de Weme een tabakspot.
4e prijs Hendrik Berkepies jr. een
scheerstel.
De prijswinnaars van degenen, die in de
eerste ronde verloren hadden, waren:
1e prijs Berend Kleef een rookstel
2e prijs Boele Sloots een mes.
3e prijs Albert Kors een pijp.
De jury bestond uit het bestuur.

Notulen 1e jaarvergadering.8 december
1933.des avonds 7 uur in het cafe van H
van Rein aldaar.Aanwezig 30 personen.
De voorzitter opent met een
welkomstwoord deze eerste algemeene
vergadering en sprak de hoop uit dat na
deze nog vele zullen volgen.Het deed
spreker genoegen, dat de opkomst nog zoo
goed was en dat vooral de jongeren flink
vertegenwoordigd waren.

Hierna deed de secretaris rekening en
verantwoording van het geldelijk beheer
over het afgeloopen boekjaar.De “boeken”
werden nagezien door de commissie
bestaande uit de heeren R.Meursing en A
Koers, welke heeren alles in de beste
welstand bevonden.
Het batig saldo bedroeg f 23,75. De
commissie stelde voor het bestuur
decharge te verleenen, waarna de vz
genoemde heeren dank bracht.Hierna werd
het reglement vastgesteld.
De contributie zal voor het boekjaar
1933/34 f 0,50 per lid bedragen.
De wenschelijkheid was geuit, om een 4 tal
baancommissarissen te benoemen. Na
verkiezing werden de volgende heren
benoemd:
1. R.Meursing, 2. P.Eiten. 3.A.Koers. 4.
G.Kleef.
Welke heeren de benoeming aanvaarden.
Het aftredend bestuurslid ,de heer
Berkepies werd bijna met algemene
stemmen herkozen.
Hierna werden door de heer Vreeling de
prijzen uitgereikt aan de winnaars van dien
dag.
Spreker deed dit met genoegen, daar het
hem de gelegenheid bood een ernstig
waarschuwend woord tot de hardrijders op
de korte baan te richten,speciaal bestemd
voor de winnaar Frederik Pieters. Spreker
wees erop dat dergelijke wedstrijden het
uiterste van het lichaam vergen, zoodat ze
niet van gevaar voor nadeelige gevolgen
ontbloot zijn.
Vooral het inademen op het eind der baan
moet met zorg (door de neus) geschieden.
De ijzige winterlucht zou anders wellicht
schade aan de longen kunnen veroorzaken.
Hierna feliciteerde spreker de jongelui
met het behaalde succes en bood hun
vervolgens de prijzen aan.
Vervolgens verloting van een paar
schaatsen. De voorzitter uitte zijn
blijdschap over het gunstig resultaat dat

deze loterij voor de kas had. Er waren
namelijk 75 loten a f 0,25 geplaatst. Na de
trekking bleek Rudolf Berendsen
(schoenmaker) de gelukkige te zijn.
Hij werd door het bestuur gelukgewenscht
bij het in ontvangst nemen van de
“doorloopers” Daarna een tweede verloting.
Door den heer R van Rein , bakker alhier
was n.l. een heerlijke koek met het
opschrift “Wintervreugd” aangeboden om
te laten verloten tot stijving van de kas.
De voorzitter prees deze handeling, dankte
de gulle gever, waarna tot verkoop der
loten a f0,10 werd overgegaan.

In een ommezien waren er 50 gevlogen en
zoo kon de trekking plaatsvinden.
Prijswinnaar werd de heer R Meursing. Met
de hartewensch dat hij goed mocht smaken
werd de prijs door het bestuur
overhandigd en door de nieuwe eigenaar
aanvaard.
Daar bij het punt rondvraag niemand het
woord wenschte, sloot de voorzitter met
een woord van dank voor de opkomst deze
geanimeerde vergadering.
De voorzitter,w.g. H Berkepies
De
secretaris, H. Vreeling.

