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Winterfestijn blijft records breken!
Inleiding
Inmiddels hebben we de twaalfde editie van
Winterfestijn Overbetuwe achter de rug en wederom
was het een festijn vol records!
Dit jaar werd het Winterfestijn bezocht door maar
liefst vijftienduizend bezoekers. Dat is drieduizend
meer dan vorig jaar. Dit record haalden we onder
meer doordat in Arnhem dit jaar geen ijsbaan is
geweest.
Dit leidt natuurlijk automatisch naar een stijging van
het aantal bezoekers van het Wintercafé. Want een
uurtje schaatsen wordt toch het liefst afgesloten met
een lekker kopje koffie of chocolademelk.
Evenementen
Het curlen wordt ieder jaar populairder en dit heeft
dit jaar geresulteerd in een extra voorronde. Ook het
peuter- en kleuterschaatsen wordt dermate goed
gewaardeerd dat we dit jaar een extra
schaatsmoment voor de allerkleinsten toevoegden
aan het programma.
Dit jaar hebben we echt een aantal bijzondere nieuwe
dingen toegevoegd en meegemaakt. Het Wintercafé
onderging een metamorfose. We wonnen een
challenge waarmee we een bijzonder evenement
mochten organiseren. Er waren gloednieuwe leuke
attributen op de ijsbaan te vinden. En het goede doel
was dit jaar heel goed zichtbaar rond de ijsbaan. En
niet te vergeten de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Overbetuwe die werd verplaatst naar de
ijsbaan!
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Wisseling van de wacht
In een interview met weekkrant De Betuwe zei
kersverse voorzitter Edwin Korthouwer niet teveel te
willen veranderen. Toch konden de zogeheten ‘kleine’
veranderingen niet onopgemerkt blijven.
Dit jaar waait er een nieuwe, frisse wind door het
personeel van het Winterfestijn. In het bestuur van de
stichting hebben aardig wat wisselingen
plaatsgevonden. Voorzitter Jeroen Joon moest helaas
stoppen vanwege zijn wethouderschap in Apeldoorn.
Hij maakte plaats voor secretaris Edwin Korthouwer die
nu aan het hoofd staat van de stichting. Jeroen Sertons
verschoof van penningmeester naar algemeen
bestuurslid en doet de sponsorcommissie samen met
Stephan van den Bremer. Ron de Grood nam het stokje
over van Sertons en let nu op de centjes. Angela
Heukeshoven is de nieuwe secretaris.
Het Wintercafé kreeg een metamorfose en er werd een
muntenautomaat geplaatst. Veel evenementen
kwamen dit jaar weer terug, maar we hebben ook weer
wat geëxperimenteerd met nieuwe ideeën. En er
werden wat leuke nieuwe elementen toegevoegd,
zoals de verkoop van kekke, groene handschoentjes,
nootloze kransjes en de samenwerking met IJSTIJD!
Hannie Schrijver
Medewerker PR-commissie
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Doelstellingen Winterfestijn

Bijzonderheden dit jaar

De Stichting Winterfestijn Overbetuwe (SWO) is
vertegenwoordigd door leden van Rotary Club Elst
Over-Betuwe, het Centrummanagement (voorheen
Elster Ondernemers Vereniging) en Het Westeraam
College met Lyceum Elst.

Het was best een bijzonder jaar voor het
Winterfestijn. Hoewel wij ieder jaar genieten van het
evenement, sprong er dit jaar een aantal
bijzonderheden uit.

Aan de oorspronkelijke doelstellingen van SWO, die in
het Winterfestijn volledig tot hun recht komen, is
niet getornd. Die doelstellingen zijn:
•

•
•
•
•

Het bevorderen van de leefbaarheid in
Overbetuwe. Dit is het algemene doel van de
stichting.
Een actief evenement opzetten voor de
partners van SWO en voor de vrijwilligers.
Midden in de samenleving, voor jong en oud.
Ieder jaar een specifiek goed doel.
Elst nog aantrekkelijker maken als
winkeldorp.

Die trend voldoet aan de visie van het bestuur dat van
het Winterfestijn Overbetuwe een breed gedragen en
breed georiënteerd evenement wil maken. Dit beleid
krijgt gestalte in de inzet van vele vrijwilligers en de
nauwe samenwerking met Hockeyclub Overbetuwe,
cv de Batsers. Spero en het Moraal.

De Wensboom
De organisatie toonde opnieuw de kenmerken van
een goed geoliede machine. Ook in financieel opzicht
heeft de twaalfde editie van het Winterfestijn
Overbetuwe goed gedraaid en dat betekende dat
opnieuw een substantieel bedrag kon worden
overgemaakt naar een goed doel.
Dit jaar kozen we als goed doel voor de Wensboom.
Daarmee kon je een wens doen voor een ander mens
en hiervoor een bal in de boom hangen. De boom zou
in eerste instantie in het Wintercafé worden
geplaatst, maar werd uiteindelijk buiten neergezet.
Met de bingo’s haalden we dit jaar ruim tweeduizend
euro op voor het goede doel. Het geld zal gebruikt
worden om wensen van mensen te financieren.

Nieuwe schaatshulpjes
Dankzij het Rabobankfonds konden we een paar
mooie nieuwe items aanschaffen. Eyecatchers waren
natuurlijk de prachtige nieuwe schaatshulpjes in de
vorm van pinguins, panda’s en ijsberen. In totaal
konden we hier twaalf van aanschaffen: vier pinguins,
vier panda’s en vier ijsberen.

Een andere aanschaf die het Winterfestijn kon
realiseren dankzij dit fonds waren de nieuwe, echt
houten curlingschijven. Achttien stuks konden we
ervan kopen.
Vorig jaar verdwenen er tot onze grote spijt dertien
paar peuterschaatsjes. Dit jaar konden we dankzij het
Rabobankfonds veertig nieuwe aanschaffen. De
schaatsjes waren ook van een kleur die niet zomaar in
de handel is.
IJSTIJD! en Croky Challenge
Dit jaar is Winterfestijn Overbetuwe een
samenwerking aangegaan met IJSTIJD! Dit is een
nieuw, landelijk initiatief van de KNSB om kinderen
aan het schaatsen te krijgen.
Een van de onderdelen waar we aan meededen was
de Croky-challenge. Eerste onderdeel was het zo leuk
mogelijk gebruikmaken van de Croky-artikelen die we
kregen en een foto-reportage rond de Croky chips.
Het Winterfestijn Overbetuwe won de challenge,
mede dankzij de fantastische foto’s van Anja van
Hunnik. Met de wedstrijd wonnen we een bezoek van
icebikes.
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Icebykes
Mede dankzij de foto’s van onze fotograaf Anja
wonnen we een bijzondere prijs voor op onze ijsbaan:
Icebikes! Het bleek een schot in de roos, want er
kwam veel volk op af. Niet alleen kinderen waagden
een ritje op de ijsbaan, ook een aantal jongeren en
volwassenen maakten een rondje. De ijsfietsen waren
weer een mooie publiciteitsstunt.

Passe-partout
Wegens het enorme succes hebben we dit jaar de
passe-partout actie herhaald. Twee jaar geleden zijn
we hiermee begonnen en er wordt, met name door
de jeugd, gretig gebruik van gemaakt. Met zo’n pas
mag je drie weken lang onbeperkt schaatsen. De
passe-partouts kosten doorgaans 50 euro, maar in de
voorverkoop zijn ze nog gunstiger geprijsd. Dit jaar
zijn er 165 passe-partouts verkocht.
Wintercafé vernieuwd
Het Wintercafé kreeg dit jaar een prachtige
metamorfose. De ruimte is dusdanig ingedeeld dat
het café veel ruimer oogde. Maar er zat ook veel
meer glas aan de zijkant, waardoor het er een stuk
lichter was. De ingang was ook een stuk breder.
Kortom, een nog fijnere ruimte voor een gezellige
après-schaats.

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Een voor ons ook verrassende happening dit jaar was
dat we de nieuwjaarsreceptie van gemeente
Overbetuwe onder onze hoede kregen. De receptie
werd naar de ijsbaan verplaatst, omdat het
gemeentehuis wordt verbouwd. We moesten er de
ijsbaan wel een paar uurtjes eerder voor dichtgooien.
Ook de straat moest even worden afgezet. Maar het
was het zeker waard.
Bij binnenkomst kon je burgemeester Toon van
Asseldonk hoogstpersoonlijk je beste wensen
overbrengen. Kinderburgemeester David en zijn gezin
vergezelden hem in zijn functie. De borrel werd druk
bezocht door allerlei mensen uit de gehele gemeente,
niet alleen uit Elst dus. Veel verenigingen, raadsleden
en andere politici waren vertegenwoordigd. De
burgemeester liet weten erg gecharmeerd te zijn van
de locatie. Ondanks het tapijt op het ijs, moesten de
bezoekers wel wat koude voetjes trotseren.
Rookbeleid
Het Winterfestijn gaat met zijn tijd mee en vindt ook
dat roken en kinderen niet samengaan. Om die reden
hebben we het rookbeleid aangescherpt. Buiten mag
rond de ijsbaan niet meer gerookt worden. Dit verbod
geldt tot 18.30 uur. Net als voorgaande jaren mag er
in het Wintercafé niet gerookt worden. Daarmee
voldoet het Winterfestijn aan de wettelijke regels die
ook gelden voor de horeca.

Muntautomaat
Ook nieuw dit jaar was de muntautomaat. Het zorgde
ervoor dat de rijen bij de kassa een stuk korter waren
en daarmee dus ook de wachttijd. Bij de automaat
kun je betalen met cash en met pinpas.

Handschoentjes
Handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan, ook als je
als begeleider meegaat. Helaas komen nog veel
mensen zonder handschoenen. Dit jaar hadden we
een leuke, nieuwe actie waarbij je voor slechts één
euro kekke gifgroene KPN-handschoentjes kon kopen.
Die gingen als warme broodjes over de toonbank.
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Notenvrije kransjes
1,6 % van de Nederlanders is allergisch voor nootjes,
zegt Wikipedia. Het lijkt niet veel, maar sommige
kinderen waren vaak wel teleurgesteld als ze dat
lekkere kransje bij de warme chocomel moesten laten
liggen. Daarom besloten we dit jaar notenvrije
kransjes te serveren.

Het programma op de ijsbaan
Ook dit jaar was er weer een evenwichtig programma
in elkaar gezet waarbij jong en oud aan hun trekken
kwam. Maar waar het in de basis natuurlijk allemaal
om draait: schaatsen! De baan is dagelijks menig
uurtje open, maar het schaatsen werd in allerlei
verschillende vormen aangeboden.
Schoolschaatsen
Zo was er het schoolschaatsen in de eerste week van
het Winterfestijn, waaraan dit jaar 18 basisscholen en
1.700 leerlingen uit de Overbetuwe meededen. Het
schoolschaatsen is bedoeld voor leerlingen van de
groepen vijf tot en met acht.

En verder….
In de ruimte van het schaatsverhuur en langs de baan
is dit jaar een rubberen vloer aangelegd. Dit zorgt
voor meer comfort. De chiller stond deze keer in de
tuin van pannenkoekenhuis Hartelust en dat was best
even spannend. De opbouw verliep verder volgens
plan en het ijs was het eerste weekend helemaal top.
Iedere avond kreeg het ijs een dun laagje water en
werden waar nodig kleine reparaties uitgevoerd.

Curling
Een van de grootste succesnummers van het
Winterfestijn is ieder jaar weer Curling. Dit
evenement wordt al sinds jaar en dag georganiseerd
in samenwerking met Landgoed Welderen. Dit jaar
deden zestig teams mee en hadden we dus een extra
voorronde ingelast. Zo gingen we van zes naar zeven
voorrondes. Bijzonder dit jaar waren de gloednieuwe,
houten curlingschijven die we dankzij het
Rabobankfonds konden aanschaffen. De eerste prijs
ging uiteindelijk naar het team ‘Het gaat om de
techniek’.
Peuter- en Kleuterschaatsen
Ook dit evenement trekt jaarlijks meer en meer
peuters en kleuters. Helaas ook dit jaar moesten we
kindjes teleurstellen. Maar liefst 157 kleine kinderen
kwamen schaatsen tijdens de speciale, rustige
halfuurtjes voor de allerkleinsten.
Schaatslessen
Exerceo kwam ook dit jaar weer twee weekenden
naar Elst om de kinderen schaatsen te leren.
66 kinderen meldden zich aan en ook hier hadden we
een wachtlijst. In twee ochtenden van twee uurtjes
leerden de kinderen de fijne kneepjes van het
schaatsen. En wat pikten ze het snel op!
Kunstschaatsclinic
Ook de dames van de Nijmeegse Schaatsvereniging
(NSV) gaven weer een leuke kunstschaatsclinic.
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Het programma in het Wintercafé
Hoewel we veel organiseren en doen op de ijsbaan,
proberen we het in het Wintercafé ook heel gezellig
te maken en te houden.
Opening
Het thema van de opening dit jaar was Dance Dance
Dance. Nieuw dit jaar waren de demonstraties van
DJF Dance Centre uit Duiven.

Oude succesnummers
Ieder jaar hebben we een aantal succesnummers dat
het zeer goed doet bij het publiek. Dit jaar waren dat
wederom:
- Presentatie nieuwe VEKO jeugdprins(es)
- Kinderdisco met kinderdeejays (tweede jaar)
- Popkoor Akkoord (altijd volle bak)
- Pubquiz door Bij Tante (volgeboekt)
- Foute Kerstfeest (tweede jaar)
- Kerst- en oudejaarsbingo (prachtige prijzen)
- Oliebollen eten
- Nieuwjaarsborrel
- Ouderenochtend
- Carnavalsavond (dit jaar zonder de Bierbeuners)
Maar naast de jaarlijks terugkerende activiteiten die
altijd veel publiek blijven trekken, was er dit jaar een
aantal nieuwe evenementen of activiteiten die we
graag wat nader willen belichten:
Kindermiddag met Oehlie
Monkey Town Arnhem had ons benaderd of wij
interesse hadden om hun mascotte Oehlie als gast te
laten langskomen. Wij hebben dit aanbod met beide
handen aangegrepen. Het was die middag niet heel
druk, maar het was erg leuk.
Zo zie je dat het Winterfestijn zelfs in de regio rond
Overbetuwe bekendheid geniet.

Live-muziek
Een wens van de programmacommissie kwam uit met
de komst van William Smulders en Lieke Grey. De
commissie wilde al langer livemuziek voor het grote
publiek in het Wintercafé. We hebben dan ook
genoten van dit muzikale duo en uiteraard ons
publiek ook.

De bingo’s
De gehele opbrengst van de bingo’s gaat naar het
goede doel, dit jaar dus de Wensboom. In totaal
hebben we een bedrag opgehaald van tweeduizend
euro. De drukste bingo was de oudjaarsbingo. De
ondernemers doneerden weer zeer royaal prijzen.
Mantel Vuurwerk verlootte twee kruiwagens vol
vuurwerk t.w.v. 260 euro per kruiwagen. Bochane
stelde de nieuwste Dacia Duster voor een weekend
ter beschikking.
Avondje NL
Onze eigen Pascal van Mierle draaide tijdens het
Avondje NL. Het dak ging eraf. Het was zelfs zo druk
dat mensen buiten in een rij stonden te wachten om
binnen te komen. Als klap op de vuurpijl kwam Mike
Sanders om 23.30 uur nog een paar nummers zingen
om de avond helemaal compleet te maken.
Dansworkshop met DJF
Voor twee verschillende leeftijdsgroepen verzorgde
DJF Dance Centre uit Duiven twee erg leuke
dansworkshops. Het was druk in het Wintercafé en de
kinderen leerden in korte tijd een heuse choregrafie.
Vrijwilligersavond Back 2 the 80s
Onder de bezielende draaileiding van DJ Henk weer
een mooie avond voor de vrijwilligers. Deze keer met
als thema de jaren ’80. Net als ieder jaar worden hier
de vrijwilligers van het jaar bekendgemaakt.
Helaas lijkt niet altijd duidelijk te zijn dat deze avond
voor iedereen toegankelijk is, dus niet alleen voor
vrijwilligers.
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Vrijwilligers en BHV

Publiciteit

Een evenement als het Winterfestijn Overbetuwe
staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Ook dit jaar
is het de stichting weer gelukt veel mensen voor het
evenement enthousiast te maken en wel zozeer dat
ze zich als vrijwilliger hebben gemeld. Het geeft elk
jaar een warm gevoel te constateren dat het
enthousiasme onder de vrijwilligers zo aanstekelijk is
en hun betrokkenheid zo groot. Iedereen doet zijn
best om het evenement te laten slagen.

De PR-commissie deed ook dit jaar weer gouden
zaken. Zo zorgde deze commissie voor drie grote
verhalen in weekkrant De Betuwe. Zelf kwam de krant
ook met een uitgebreid verhaal over de Icebikes.

Het was goed om te zien dat alle diensten voorzien
waren van vrijwilligers. Net als bij eerdere edities is er
gekozen voor een rooster met gedurende de gehele
dag drie coördinatoren die de algehele leiding
hebben. Daarnaast was er een ploegendienst met
twee of drie vrijwilligers en enkele stagiaires. Liefst
meer dan tweehonderd diensten van soms wel acht
uur zijn ingevuld door leden van Rotary Club Elst
Overbetuwe, SV Spero, HCOB, CV De Batsers, SC
Elistha, TC het Moraal en EZ&PC. En uiteraard andere
vrijwilligers die het evenement een warm hart
toedragen. Ook dankzij de maatschappelijke stages
hadden we veel hulp.
De vrijwilligers van dit jaar waren:
Marieke Drent en Patrick Sonderen
Veilig op het ijs!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het zo
belangrijk dat onze vrijwilligers snel kunnen handelen.
Elk jaar wordt voor Winterfestijn-vrijwilligers een
BHV-cursus gehouden. Wat ooit begon met één dag,
zijn nu twee dagen geworden, geheel gesponsord
door Noodzaak Opleidingen. Waarom nou die twee
dagen? Omdat er méér vrijwilligers zich opgeven, we
extra kennis krijgen over ongelukjes op het ijs en
leren om een brandje te blussen in het Wintercafé. En
na de opbouw van de ijsbaan, oefenen we ook nog
een ontruiming.

Iedere week werden zo’n twee of drie persberichten
verstuurd, wat al ver voor de start van het
Winterfestijn gebeurde. De persberichten werden
door de huis-aan-huisweekbladen gretig
gepubliceerd, maar ook De Gelderlander maakte
graag eigen verhalen rondom de persberichten of
dankzij eigen nieuwsgaring.

Facebook werd dagelijks gevuld met berichten, livebeelden en evenementen. In aanloop van het festijn
kwam op regelmatige basis de nieuwsbrief uit en deze
werd gedurende de periode zelfs voorzien van een
nieuwe, mooiere lay-out. Vlak voor het begin van het
festijn kwam de nieuwsbrief iedere week. Deze keer
was bewust gekozen voor nieuwsberichten over het
Winterfestijn in plaats van voor verslagen van
evenementen.
De foto’s van huisfotografen Jaleesa Derksen en Anja
van Hunnik waren weer geweldig.
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Sponsoring

Feedback

Sponsoren zijn voor het Winterfestijn van
onschatbare waarde. Het kan niet vaak genoeg
worden opgemerkt. Voor de twaalfde editie mochten
we rekenen op 75 sponsoren, groot en klein, in
producten en in geldelijke bijdragen. In totaal is bijna
€ 30.000 aan producten en diensten en ruim € 38.000
in geldelijke bijdrage gesponsord.

Zelfreflectie. Het is een eigenschap waar het bestuur
en de vaste vrijwilligers van het Winterfestijn niet
wars van zijn. Want hoe goed we ook ons best doen,
het kan altijd weer beter.

Door de trouwe ondersteuning van de sponsoren is
het nog steeds mogelijk om een zeer laag tarief voor
een uurtje schaatsen te rekenen en is het lenen van
de schaatsen kosteloos. Zonder de hulp van
sponsoren zou het Winterfestijn Overbetuwe geen
bestaansrecht hebben.
In de eerste plaats zijn er onze hoofdsponsoren:
Rotary, Hartenlust, GKS, Golfbaan Welderen, IJSTIJD!,
ABCO, Bordbusters, Centrum Elst, Jumbo, Rabobank,
Wifi4All en Impact! Maar ook dank aan alle andere
sponsoren!
Maatschappelijke partners
De maatschappelijke partners van de Stichting
Winterfestijn Overbetuwe verdienen eveneens een
pluim. Zij maken het evenement mede tot een succes.
Daarnaast worden we ook ontzettend goed geholpen
met alle diensten die er te vervullen zijn op en rond
de ijsbaan en het Wintercafé door alle verenigingen:
HCOB, De Batsers, SV Spero, SC Elistha, TC De Moraal
en EZ&PC!

De cijfers

Ieder jaar sturen we gelijk na de laatste
schaatsuurtjes een enquête uit. Omdat wij het
belangrijk vinden te weten wat we goed doen, maar
ook waar de verbeterpunten liggen. 47 respondenten
namen de tijd om onze enquête in te vullen en
daardoor krijgen we een goed inzicht in ons werk.
Opvallend was dat social media de belangrijkste
informatiebron zijn voor de bezoekers. 85 % gebruikt
Facebook als belangrijkste kanaal, zelfs dagelijks! De
inhoud van de berichten wordt ook zeer
gewaardeerd. De website daarentegen wordt zeer
weinig gebruikt, maar blijkt wel overzichtelijk te zijn.
De meeste mensen kwamen, hoe kan het ook anders,
toch vooral voor het schaatsen. Maar ook de
activiteiten en gewoon de gezelligheid trokken veel
bezoekers. Qua activiteiten waren de meningen wel
verdeeld. Terwijl de een het curlen heel graag
terugziet, wil de ander juist minder curlen om meer te
kunnen schaatsen. We hebben nog een paar leuke
ideeën ontvangen voor activiteiten die we zeker
meenemen in de programmacommissie.
We hadden zelfs een 100 % score: alle respondenten
vinden het belangrijk dat het Winterfestijn ieder jaar
wordt georganiseerd! Een dergelijke score hadden wij
ook niet durven dromen.

Winterfestijn 2019-2020

Consumptiemunten:
Vrijwilligersmunten:
Aantal schaatsers:
Tienrittenkaarten:
Passe-partouts:
Kopjes koffie:
Warme chocomel
Appeltaart:
Handschoentjes:

26.613
3.758
15.197
210
165
1.800
4.670
280
74

Omzet baan:
Omzet muntverkoop:

€ 31.449,00
€ 60.261,08

De twaalfde editie van het Winterfestijn was weer
een fantastische editie met spectaculaire activiteiten,
maar ook met oude bekenden.
Volgend jaar is het de dertiende keer dat het
Winterfestijn wordt gehouden en voor mensen die
wat bijgelovig zijn een spannend nummer. Dankzij dit
gegeven is de creatieve geest van de vrijwilligers van
de programmacommissie alweer volop op hol
geslagen. We hebben dus nu alweer leuke en frisse
ideeën voor het komend jaar!

