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Inleiding 
 

De dertiende editie beginnen op vrijdag de dertiende. 

Dat is natuurlijk vragen om problemen. Als je 

tenminste bijgelovig bent. Maar dat zijn wij natuurlijk 

niet. Het was dan ook weer drie weken lang een 

fantastisch mooi feest. 

 

Ook dit jaar werd het Winterfestijn bezocht door bijna 

15 duizend schaatsers. En zo blijft het aantal 

schaatsers een beetje constant ten opzichte van vorig 

jaar. Elk jaar weer records breken wordt ook saai en is 

misschien niet altijd goed voor de ruimte op de 

ijsbaan. 

 

Die ruimte sluiten we soms (voor een deel) af voor 

een activiteit. Maar die activiteiten maken ons 

Winterfestijn juist tot een fantastisch evenement. 

Waar andere ijsbanen zich alleen lenen voor het 

schaatsen, maken wij er een echt feestje van! 

 

Zo zag ik een prachtige, grote ijsbaan in Venray, met 

een mooie blokhutachtige ruimte om de schaatsen 

aan te doen. Maar geen bar om lekker een warme 

choco te drinken na het schaatsen. Of om een leuk 

feestje in te geven. En geen activiteiten op de ijsbaan. 

En dat maakt Winterfestijn Overbetuwe juist zo 

bijzonder. 

 

Mijn kinderen hebben in ieder geval weer heerlijk 

geschaatst en ik heb vooral hele fijne vergaderingen 

gehad met de PR- en programmacommissie. Samen 

hebben we, mijns inziens, weer een mooi programma 

in elkaar gedraaid, voor elk wat wils. 

 

Als laatste rest mij nog dit jaarverslag en dan begin ik 

langzaamaan alweer aan editie veertien. Ik kan maar 

beter vast beginnen nu ik nog in winterse sferen zit. 

 

Hannie Schrijver 

PR-medewerker 

 

Van de voorzitter 
 

Beste Winterfestijners, 

 

2020 is nu al een bijzonder jaar aangezien het 

Winterfestijn zijn dertiende jaargang heeft mogen 

afsluiten met een aantal van bijna 15 duizend 

schaatsers. En toch was het begin wel spannend, want 

wat brengt een dertiende editie die aftrapt op vrijdag 

de dertiende? Achteraf gezien veel.  

 

De overdekte doorgang langs de ijsbaan was vanuit 

nood geboren, maar gaf een bijzonder extra 

sfeerelement. Maar eens zien hoe we hier een vervolg 

aan kunnen geven later dit jaar. Het schoolschaatsen 

tijdens de eerste week is voor mij persoonlijk altijd 

een hoogtepunt. Ruim 1.900 opgewonden, uitgelaten 

en dankbare kinderen die een heerlijk schooluitje 

compleet met busreis tot een feest maken.  

 

Als voorzitter ben ik ontzettend trots op 'Team 

Winterfestijn'. Een groep van ruim dertig vrijwilligers 

die net na de zomer al beginnen met de voorbereiding 

en maken dat er gedurende drie weken een 

evenement staat dat uniek is voor de regio. De basis 

van dit team is samenwerking, creativiteit en 

positiviteit. Deze sfeer proef je tijdens het gehele 

Winterfestijn en werkt aanstekelijk. Dat merk je 

wanneer er op een druk moment een kleine 

oneffenheid is en spontaan een paar toevallige 

bezoekers te hulp schieten. Voor mij de bevestiging 

dat het Winterfestijn breed gedragen wordt.  

 

Maandag 5 januari was alles opgeruimd en de eerste 

vraag die ik kreeg was “Wanneer komen we weer bij 

elkaar voor de 14e editie?” Zet u maar vast in de 

agenda: opening Winterfestijn 2020-2021 op  

zaterdag 12 december.  

 

Edwin Korthouwer  

Voorzitter Winterfestijn Overbetuwe  
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Doelstellingen Winterfestijn 
 

Stichting Winterfestijn Overbetuwe (SWO) is 

vertegenwoordigd door leden van Rotary Club Elst 

Over-Betuwe, Stichting Centrummanagement Elst en 

Het Westeraam College met Lyceum Elst. 

 

De oorspronkelijke doelstellingen van SWO zijn nog 

steeds van kracht:  

• 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 onze maatschappelijke 

partners. 

 

Special Kids Day 
 

Het goede doel waar het Winterfestijn zich dit jaar 

voor inzet is de Special Kids Day. De feestdag voor 

mensen met een beperking is de droom van 

kinderburgemeester Salma Bensiali. Salma opperde 

het idee al bij haar sollicitatie naar de functie van 

kinderburgemeester en nu komt de dag er ook echt 

op 17 mei 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Winterfestijn wist dit jaar een mooi bedrag op te 

halen voor de speciale dag.  

 

Bijzonderheden dit jaar 
 

Elk jaar zijn er weer heel wat bijzondere zaken te 

vermelden vanuit het Winterfestijn. Zowel qua 

nieuwe snufjes als nieuwe activiteiten op het 

programma. Daaruit blijkt wel hoe actueel, veelzijdig, 

vernieuwend en creatief het team is. 

 

Afvalscheiding 

Geïnspireerd door het duurzaamheidsidee van een 

inwoner van Elst, heeft ook het Winterfestijn dit jaar 

besloten bewuster om te gaan met plastic en met 

afvalscheiding. Dit betekende dat op en rond de 

ijsbaan minder plastic werd gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze foto werd gemaakt op het gemeentehuis, waar het afval al 

langer wordt gescheiden.  

 

Bij de evaluatie van het Winterfestijn van vorig jaar 

kwam duidelijk het afvalbeleid en duurzaamheid naar 

voren. Naast veel kartonnen borden en bekers 

werden ook veel plastic bakjes, rietjes, vorkjes en 

lepeltjes gebruikt. Dit jaar zijn deze vervangen door 

kartonnen varianten en andere soorten servies. Het 

bier wordt geschonken in hardplastic bekers die weer 

kunnen worden omgespoeld en hergebruikt. Het 

Winterfestijn wil zo zijn steentje bijdragen om de 

plastic afvalberg te doen slinken. 

 

Ook het afval scheiden is een duidelijke wens van 

vrijwilligers en bezoekers van het Winterfestijn. Dit 

jaar werd op en rond de ijsbaan het plastic (en glas) 

apart ingezameld.  

 

“Wij vinden het Winterfestijn een heel geschikt 

podium om alle bezoekers te laten zien hoe duurzaam 

we als gemeente Overbetuwe zijn. Zo dragen we 

allemaal een steentje bij aan het milieu”, aldus de 

horecacommissie. 
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Serious Request 

Dit jaar kreeg het Winterfestijn ineens hooggeëerd 

bezoek uit Hilversum. Bekende radio-deejays Frank 

van der Lende en Eva Koreman brachten een bezoek 

aan onze ijsbaan in het kader van Serious Request.  

 

Met een wandeltocht in estafetteteams liepen drie 

deejayteams van Goes naar Groningen. Daarmee 

haalden ze geld op om slachtoffers van mensenhandel 

te helpen. Op zaterdag 21 december, toen ons 

Winterfestijn in volle gang was, liepen ze van 

Nijmegen naar Arnhem en deden Elst en onze ijsbaan 

aan. WF-persvoorlichter Angela Heukeshoven was live 

te horen op de radio en te zien op de website van 

Serious Request. Het Winterfestijn wist zelf duizend 

euro op te halen voor Serious Request. En in één 

minuut tijd verkochten we achttien bekers chocomel 

voor het goede doel. 

 

Wandelpad en veiligheid 

Veiligheid is bij het Winterfestijn altijd topprioriteit. 

Tijdens het evenement wordt rekening gehouden met 

de veiligheid op de ijsbaan en in het Wintercafé. Maar 

ook buiten de ijsbaan worden belangrijke 

verkeersmaatregelen genomen.  

 

Het Winterfestijn neemt deze maatregelen altijd in 

goed overleg met de gemeente. 

 

Langs de ijsbaan rijdt veel verkeer en de weg was deze 

editie met het te verbouwen gemeentehuis een stuk 

smaller in de weken van het festijn. Daarom was een 

apart gedeelte gemaakt speciaal voor alle 

voetgangers. Het voetpad was heel mooi geïntegreerd 

in de tent van de ijsbaan. Dus ook als je alleen maar 

als voetganger langsliep, je werd toch meegezogen in 

de sfeer van het Winterfestijn.  

Het pad was bedoeld voor voetverkeer vanuit beide 

richtingen. Het was dan ook de bedoeling dat alle 

voetgangers van dit pad gebruikmaken. Helaas ging 

dat niet altijd goed. Aan het begin was dit nog niet 

altijd duidelijk, waarop aan beide kanten verschillende 

borden werden geplaatst. We zagen een duidelijke 

verbetering optreden. Ook de jeugd plantte de fietsen 

nogal eens pal voor het voetpad. Dit was vooral 

vervelend voor mensen in een rolstoel en met 

kinderwagens. De fietsen werden door vrijwilligers 

van de ijsbaan verplaatst. 

 

In de buurt van de ijsbaan waren twee 

fietsenstallingen gemaakt: voor de winkel van Hans! 

Wonen en voor La Strada. De stallingen werden goed 

gevonden, maar nog niet door iedereen even goed. 

We hebben hier in de nieuwsbrief en middels een 

persbericht aandacht aan gegeven. 

 

Jeugdcurlen 

Meer voor de jeugd. Het was de wens van 

enthousiaste bezoekers van het Winterfestijn, zo 

bleek uit de enquête van vorig jaar. Maar ook de 

programmacommissie wilde meer voor de jeugd. Voor 

schaatsen op de baan worden ze wat te groot en voor 

een avondje doorzakken zijn ze nog te jong. Om ook 

deze doelgroep te voorzien, boden we dit jaar curlen 

voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  

 

Het initiatief werd warm onthaald door Landgoed 

Welderen, organisator van het ‘gewone’ curlen en we 

startten met twee avonden. Helaas moest de tweede 

avond worden geannuleerd wegens te weinig animo. 

Toch is onze ervaring dat nieuwe activiteiten niet 

altijd gelijk veel enthousiastelingen trekken en later 

uitgroeien tot populaire evenementen. We gaan het 

volgend jaar dus gewoon weer proberen, met wat 

meer promotie via bijvoorbeeld de scholen. 
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Livemuziek 

Vorig jaar wilde de programmacommissie graag meer 

livemuziek op het Winterfestijn. Dat jaar gaven 

Popkoor Akkoord en William Smulders & Lieke Grey 

weer acte de présence. Maar dit jaar wilden we ook 

een leuke band met goede muziek. 

 

Deze vonden we in de band Bad Fuse, een jonge band 

met een repertoire van onder andere ZZ Top, REM, 

Stone Temple Pilots, Nirvana en Queen. Helaas kregen 

we daags voor het aantreden het bericht dat de 

drummer van de band gewond was geraakt, ironisch 

genoeg, op de schaatsbaan. Daardoor moest de band, 

tot hun eigen zeer grote spijt, hun optreden in het 

Wintercafé annuleren.  

 

Gelukkig vonden we al snel een goede opvolger in de 

band Van Zukke, aangedragen door café Bij Tante, die 

veel ervaring heeft met live coverbands. Het bleek een 

goede zet, want het was een strakke band met een 

goed en divers repertoire. Toch bijzonder hoe een 

band van zeven man in ons Wintercafé wist te passen 

en er ook nog ruimte was voor publiek. 

 

Paola kindermiddag 

Dit jaar besloten we geen knutselmiddag te doen voor 

de kinderen. Voor een leuke middag nodigden we 

Paola uit. Zij schminkt al meer dan tien jaar met veel 

plezier. En ze doet dit graag door ook zichzelf op te 

doffen. Ze kwam dan ook geheel in stijl naar onze 

ijsbaan. De programmacommissie was zeer blij met 

haar bezoek en spreekt van een hele leuke middag en 

prachtig beschilderde kinderen (en zelfs moeders).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfeestjes 

Dit jaar hadden we wat meer ruchtbaarheid gegeven 

aan de mogelijkheid voor kinderfeestjes. Middels een 

tekst op de website, maar ook met een bericht op 

Facebook. Het zorgde ineens voor meer boekingen. 

 

Het programma op de ijsbaan 
 

Ook dit jaar was er weer een evenwichtig programma 

in elkaar gezet waarbij jong en oud aan hun trekken 

kwamen. 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 

In de eerste week van het Winterfestijn kwamen maar 

liefst 1.900 leerlingen van achttien basisscholen uit de 

Overbetuwe schaatsen. Het schoolschaatsen is 

bedoeld voor leerlingen van de groepen vijf tot en 

met acht. 

 

 

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 deed 

weer een recordaantal teams mee, zeventig maar 

liefst!  

 

De eerste prijs ging uiteindelijk naar team The River, 

de tweede naar FC Hollywood en derde werd team 

Lisboa. 

 

 

 

Pagina 4           Jaarverslag 

            2019-2020 



 

 

 

 

 

 

Peuter- en Kleuterschaatsen 

Ook dit evenement trekt jaarlijks meer en meer 

peuters en kleuters. Tientallen kleine kinderen 

kwamen schaatsen tijdens de speciale, rustige 

halfuurtjes voor de allerkleinsten. Het opgavesysteem 

via de website werkte dit jaar beter dan vorig jaar. Het 

systeem deed alles automatisch, waardoor het voor 

de activiteitenbegeleiders makkelijker werd om 

mensen te ontvangen. 

 

Schaatslessen 

De schaatslessen zijn ieder jaar een groot succes. Ze 
worden gegeven onder de bezielende leiding van 
schaatstrainingsgroep Exerceo. Al vier jaar doen de 
instructeurs van Exerceo dit met veel passie en liefde 
op de schaatsbaan in Elst. En elk jaar staan de 
vrijwilligers van het Winterfestijn weer versteld hoe 
snel de kinderen het schaatsen onder de knie krijgen 
tijdens de vier lesuren. 
 

Dit jaar was er voor het eerst geen reservelijst en was 
er geen mogelijkheid voor een voorinschrijving.  
 

 

DJF Dance Centre 

Na een succesvolle demonstratie tijdens de opening 

en een erg leuke workshop in ons Wintercafé vorig 

jaar, nodigden we dit jaar DJF Dance Centre weer uit 

voor onze opening. De shows die ze gaven waren 

bijzonder spectaculair.  

 

Ze gaven veel ruimte aan Elster kinderen voor een 

dansdemonstratie en wereldkampioen streetdance D-

Unit gaf een spectaculaire show. Bijzonder waren ook 

de Special Heroes, met kinderen en jongeren met een 

beperking. Stilstaan langs de kant was onmogelijk, 

want wat was het lekker opzwepend. De shows 

moeten een geweldig reclamebord zijn geweest voor 

Joeri en de zijnen. 

 

Kunstschaatsclinic 

Ook de dames van de Nijmeegse Schaatsvereniging 

(NSV) gaven weer een leuke kunstschaatsclinic. 

Iedereen kon meedoen en het is mooi om te zien hoe 

makkelijk het lijkt. De kinderen pakken het allemaal 

snel op. 

 

Icequeens 

Twee dames van de programmacommissie, Marieke 

en Marloes, staken zich in twee prachtige ijskostuums 

die we voor de gelegenheid 

aanschaften en liepen over 

en langs de ijsbaan om 

lekkers uit te delen. Ze 

zagen er prachtig uit. De 

pakken werden speciaal 

voor de gelegenheid 

aangeschaft en zullen de 

komende edities dus vaker 

gebruikt worden. Een 

mooier promotieteam 

bestaat niet. 

 

Icebyks 

Vorig jaar won Winterfestijn Overbetuwe de Croky-

challenge, waarmee we een evenement wonnen met 

zes ijsfietsen. Door het succes van vorig jaar, besloten 

we de zogeheten Icebyks dit jaar weer terug te halen. 

Dit was mogelijk dankzij de sponsoring van de 

Rabobank.  

 

De vooraanmeldingen verliepen nog wat stroef, maar 

naarmate de datum dichterbij kwam, meldden steeds 

meer kinderen zich aan. Van de 150 plekken werden 

er 113 gevuld.  
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Het programma in het Wintercafé 
 

Naast veel activiteiten op de ijsbaan, proberen we het 

Wintercafé ook heel gezellig te maken en te houden. 

Ieder jaar hebben we een aantal terugkerende 

activiteiten die het zeer goed doen bij het publiek.  

 

Pubquiz 

Net als voorgaande jaren was de pubquiz ook deze 

editie weer heel snel uitverkocht. Twaalf teams 

streden om de eerste plek. De dames van de 

Programmacommissie doen ook ieder jaar mee en 

doen het best goed. Ze haalden dit jaar de zevende 

plaats. De pubquiz wordt ieder jaar georganiseerd 

door Peter van café Bij Tante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

bingo’s 

Ook bij de bingo’s was het weer volle bak. Het aantal 

prijzen dat kon worden weggegeven was wederom 

gigantisch dankzij de gulle giften van de ondernemers. 

De twee begeleiders van de bingo’s hadden het maar 

druk met verkoop van de loten en het uitdelen van de 

prijzen. 

 

De opbrengst van de bingo’s gaat naar het goede 

doel, dit jaar dus de Special Kids Day. Dit jaar haalden 

we een bedrag op van 2.500 euro. 

 

Avondje NL 

Onze eigen Pascal van Mierle draaide tijdens het 

Avondje NL weer het dak eraf. Het was zo druk dat 

mensen buiten in een rij stonden te wachten om 

binnen te komen. 

 

 

 

 

 

 

Oktoberfest 

Het is ieder jaar best weer een uitdaging om een leuke 

feestavond te organiseren met een thema. Dit jaar 

kozen we voor een Duitse avond in de vorm van een 

Oktoberfest. Omdat dergelijke feestjes het nou 

eenmaal goed doen in onze regio. Pascal ging voor de 

gelegenheid over op Duitse muziek.  

 

In Monique Heegen hadden we een leuke zangeres 

gevonden die net wat meer sfeer bracht aan de Duitse 

avond. Monique is een allround zangeres met een 

breed repertoire van feest-, schlager-, pop- en 

countrymuziek. Onlangs heeft ze haar Duitse 

repertoire flink uitgebreid, waardoor ze ook goed 

paste in ons themafeestje. 

 

Slotavond 

Dit jaar was besloten geen thema te hangen aan het 

slotfeest. Traditiegetrouw is de slotavond een feestje 

voor de vrijwilligers. Maar omdat alle 

Overbetuwnaren welkom zijn, moest de avond een 

wat toegankelijker karakter krijgen. Daarom 

veranderden we de naam van Vrijwilligersavond in 

Slotfeest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de bezielende draaileiding van DJ Henk was het 

weer een mooie avond. Net als ieder jaar worden hier 

de vrijwilligers van het jaar bekendgemaakt. Dit jaar 

waren het er drie. Verderop in dit verslag vind je de 

namen van de winnaars. 
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Vrijwilligers en BHV 
 

Een evenement als het Winterfestijn Overbetuwe 

staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Evenals 

voorgaande keren is het de stichting opnieuw 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. Daar heeft de stichting respect en 

waardering voor.  

 

Het was goed om te zien dat alle diensten voorzien 

waren van vrijwilligers. Net als bij eerdere edities is 

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 De Moraal en EZ&PC. En uiteraard andere 

vrijwilligers die het evenement een warm hart 

toedragen. Maar ook dit jaar hadden we weer veel 

jonge helpers met de leerlingen van Het Westeraam 

en Lyceum Elst. En deze editie waren ze uitzonderlijk 

goed. 

 

Dit jaar hadden 

we wel vaker 

diensten die ad 

hoc moesten 

worden ingevuld. 

Maar met de 

groepsapps van 

alle commissies, konden de diensten vaak snel door 

anderen worden gedraaid. 

 

Vrijwilligers van het jaar 

Dit jaar mochten maar liefst drie vrijwilligers zich 

vrijwilliger van het jaar noemen. De namen werden 

tijdens de laatste feestavond bekendgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bekend gezicht dit jaar op en rond de ijsbaan was 

Max Poelman. Max was er altijd. Hij zette zich in voor 

de beveiliging dit jaar en draaide heel veel diensten 

als Bhv’er. We zagen hem ook opvallend vaak zonder 

gele jas, dus ook buiten diensttijden.  

 

Misschien minder te zien op de ijsbaan, maar voor ons 

wel degelijk heel erg zichtbaar was Marieke van Lith. 

Als lid van de programmacommissie begon haar 

dienst al hartje zomer bij het samenstellen van het 

programma. Maar ze was tijdens activiteiten vaak 

aanwezig als begeleider en verkleedde zich tijdens de 

opening als ijskoningin.  

 

Nieuw dit jaar was Samantha van Rekum, die opviel 

omdat ze veel EHBO-diensten draaide. Ze zorgde 

ervoor dat de gaatjes in het rooster werden opgevuld 

zodat we alle schaatsers veilig konden laten 

schaatsen. Haar betrokkenheid bij ons festijn was 

hartverwarmend. Maar uiteraard zijn we al onze 450 

vrijwilligers heel dankbaar voor hun inzet!  

 

BHV 

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.  
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Publiciteit 
 

De PR-commissie deed ook dit jaar weer gouden 

zaken. Toch mistte de commissie met weekkrant De 

Betuwe een belangrijk medium waarin de afgelopen 

jaren veel mooie (voor)verhalen werden gepubliceerd.  

 

Persberichten 

Vrijwel wekelijks werden een, twee of drie 

persberichten verstuurd naar met name Het 

Gemeentenieuws. Met nieuws, maar ook met 

aankondigingen voor evenementen. Dit gebeurde al 

weken voor de start van het Winterfestijn. Naar De 

Gelderlander waren we wat spaarzamer en stuurden 

we louter persberichten met echt nieuws.  

 

De media 

In september werd bekendgemaakt dat weekkrant De 

Betuwe per 1 oktober zou verdwijnen, samen met de 

editie in Lingewaard. Daarmee misten we een 

belangrijk medium voor het Winterfestijn. De 

verslaggevers en fotografen van deze krant dragen 

ons altijd een warm hart toe en kwamen vaak langs 

voor verslag of maakten mooie voorverhalen in 

aanloop naar het Winterfestijn. We hebben de krant 

in ieder geval erg gemist dit jaar. 

 

Gelukkig bestaat De Gelderlander nog wel en we 

merken ook bij deze krant een enorme betrokkenheid 

bij ons festijn. De krant maakte verhalen over de 

bekendmaking van het goede doel tijdens de opening 

en over de nieuwe manier van omgaan met plastic en 

afvalscheiding.  

 

Het Gemeentenieuws was niet spaarzaam met het 

publiceren van onze 

persberichten. We 

hebben dus nog steeds 

een fijne partner in deze 

krant. 

 

Maar met het verlies van 

De Betuwe, hebben we 

er een heel leuk medium 

bij gekregen in de 

'persoon' van Omroep 

Lingewaard. Deze 

omroep zendt al enige 

tijd mooie reportages uit 

vanuit Lingewaard en 

maakt prachtige 

fotoreportages voor de 

website. Dit jaar zijn ze begonnen met het plaatsen 

van artikelen en fotoreportages uit de Overbetuwe. 

De fotografen waren dan ook geregeld te spotten op 

onze ijsbaan.  

 

Arkadiusz Prochazka maakte met zijn Arpro Media net 

als ieder jaar weer een mooie compilatie van de 

ijsbaan. Ook de website Kidsproof is fan van onze 

website en publiceert nog weleens een leuk 

evenement.  

 

Facebook 

Op Facebook was het dit jaar wat rustiger met 

berichten. We merken dat we nog wel een schrijver 

kunnen gebruiken. Ook kwamen we door onder meer 

blessures wat fotografen tekort.  

 

Nieuwsbrieven 

In aanloop naar het festijn kwam op regelmatige basis 

de nieuwsbrief uit. Vlak voor het begin van het festijn 

kwam de nieuwsbrief iedere week.  

 

Instagram 

Uit de enquête blijkt dat veel mensen toch op 

Instagram zitten. Voor komend jaar moeten we 

wellicht serieuzer kijken naar de mogelijkheden die dit 

sociale medium biedt en wat het voor ons kan 

toevoegen. 
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Sponsoring en partners 
 

Sponsoren zijn voor het Winterfestijn van onschatbare 

waarde. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd. 

Voor de twaalfde editie mochten we rekenen op 75 

sponsoren, groot en klein, in producten en in 

geldelijke bijdragen.  

  

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 huren van 

de schaatsen kosteloos. Zonder de hulp van 

sponsoren zou het Winterfestijn Overbetuwe geen 

bestaansrecht hebben.  

  

In de eerste plaats zijn er onze hoofdsponsors: Rotary, 

ABCO Beveiliging, GKS ICT Solutions, Golfbaan 

Welderen, IJSTIJD!, Leitz, Centrummanagement Elst, 

Jumbo, Rabobank, Wifi4All en Impact personeel!  

 

Overige sponsoren 

Maar ook heel veel andere sponsoren maken het 

Winterfestijn iedere keer weer mogelijk. Met een 

geldbedrag of door kosteloos hun expertise in te 

zetten. 

 

Maatschappelijke partners 

De maatschappelijke partners van de Stichting 

Winterfestijn Overbetuwe verdienen eveneens een 

pluim. Zij maken het evenement mede tot het succes 

wat het nu is.  

 

Deze partners helpen ons ieder jaar weer ontzettend 

goed met alle diensten die er te vervullen zijn op en 

rond de ijsbaan en het Wintercafé. Onze 

maatschappelijke partners zijn Hockeyclub 

Overbetuwe (HCOB), Lyceum Elst, Centrum Elst, 

Rotary, SV Spero, SC Elistha, TC De Moraal, EZ&PC, 

Breedtesport, C.V. De Batsers, Lyceum Elst en Het 

Westeraam. 

 

De cijfers  

Aantal schaatsers:  15.197  

Losse schaatskaartjes:  9.152 

Tienrittenkaarten:  120 

Passe-partouts:   177  

Schoolschaatsers:  1.984 

Kopjes koffie:   3.587 

Warme chocomel  5.361 

Kerstkransjes:   4.986  

 

IJsbaanveger 

Ieder jaar mogen wij drie weken lang gebruikmaken 

van de baanveegmachine van Wijkplatform Elst Oost.  

 

In de winter van 2013-2014 kon zes keer geschaatst 

worden op de Mare Nostrum, een prachtig grote 

waterpartij in de Elster wijk Westeraam. Het 

schoonhouden van de baan kostte echter veel 

menskracht en 

met een aantal 

geldpotjes kon het 

wijkplatform een 

baanveegmachine 

kopen. Helaas 

vriest het niet 

meer zo hard de 

laatste jaren, 

waardoor 

schaatsen op 

natuurijs vaak niet 

mogelijk is.  

 

Drie jaar geleden leende het wijkplatform de machine 

voor het eerst uit aan het Winterfestijn. Het apparaat 

kon gestald worden bij Het Westeraam. Het 

Winterfestijn maakt ieder jaar graag gebruik van de 

ijsveger en is het Wijkplatform dan ook erg dankbaar 

voor de uitleen en Het Westeraam voor het stallen 

van de machine.
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Feedback 
 

We doen als vrijwilligers elk jaar weer ons best om er 

een mooi Winterfestijn van te maken. Dat doen we 

door de ijsbaan mooi op temperatuur en veilig te 

houden. Door te zorgen dat er geluid is en licht en dat 

dit alles veilig is aangesloten. Dat doen we door een 

leuk programma in elkaar te draaien op en rond de 

ijsbaan, voor elk wat wils. En door bezoekers te 

voorzien van een hapje en een drankje. Maar hoe 

goed we ook ons best doen, het kan altijd weer beter.  

 

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. Met 82 reageerders was de 

respons erg hoog dit jaar. We kregen veel 

complimenten, maar ook op- en aanmerkingen. Deze 

nemen we allemaal mee in de evaluaties. 

 

Veel aanmerkingen hadden we zelf ook 

geconstateerd. Helaas kunnen we niet aan alle 

verzoeken voldoen, omdat ze simpelweg niet haalbaar 

zijn (doorgaan tot eind januari bijvoorbeeld of zelfs 

schaatsen duurder maken).  

 

Publiciteit 

Net als vorig jaar bleek ook nu dat de website een 

minder belangrijk kanaal is dan bijvoorbeeld 

Facebook. De website zullen we blijven gebruiken als 

informatiebron, maar Facebook en waarschijnlijk ook 

Instagram zullen meer gebruikt moeten worden. De 

nieuwe website bleek niet altijd overzichtelijk te zijn. 

En de meeste mensen kennen onze ijsbaan van de 

billboards langs de weg. 

 

Aanmerkingen ijsbaan 

Een belangrijke aanmerking die we kregen en die we 

zelf helaas ook al hadden geconstateerd is dat er meer 

toezicht moet zijn op vervelende, agressieve jongeren. 

De contacten met de jeugdwerker zijn heel goed. Dit 

punt gaan we zeker oppakken.  

 

 

 

 

 

 

 

Zelfde geldt voor de regels op de ijsbaan. Lastige is dat 

we met veel verschillende vrijwilligers in veel poules 

moeten werken en dat niet iedereen zelf altijd goed 

de regels kent. Ook zijn niet alle vrijwilligers mondig 

genoeg om overtreders terecht te wijzen en weg te 

sturen. Uiteraard nemen we dit mee naar de 

vrijwilligerscommissie. 

 

We kregen ook veel reacties die verband hadden met 

de reglementen. De regels zijn echter helder en 

zouden wat vaker gelezen kunnen worden door 

schaatsers en ouders. De roep om een grotere ijsbaan, 

op een ander plein, een afgezet gedeelte voor de 

kleintjes of juist minder afzettingen: Het blijft lastig 

iedereen tevreden te houden. 

 

Programma 

Dit jaar zijn verrassend weinig verbeteringen 

aangedragen voor het programma. De meeste 

activiteiten worden juist weer teruggevraagd en men 

vond de soorten activiteiten goed verspreid over de 

verschillende leeftijden. Daarmee bereiken we een 

belangrijk doel van onze stichting. Meer 

mogelijkheden voor peuters en kleuters en meer 

discoschaatsen hebben we inmiddels opgepakt Ook 

het aantal activiteiten waar je je voor moet 

aanmelden, wordt volgend jaar kleiner. Het aantal 

activiteiten op het ijs zal in ieder geval niet toenemen. 

 

Wintercafé en bar 

De bar is ten opzichte van twee jaar geleden al een 

stuk groter, maar voor feestavonden voor velen toch 

nog te klein. Ook bleek het vaak koud in het café en 

bij de ijsbaan. De smaak van het bier werd ook niet 

goed ontvangen en soms stond een barmedewerker 

helemaal alleen.  

 

Algemeen 

De rubbermatten in het wandelpad bleken een te 

lastige horde voor rolstoelers. Dit kan natuurlijk niet 

de bedoeling zijn, het Winterfestijn moet ook voor de 

mindervaliden toegankelijk zijn.  
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