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Kerst-sfeer-winter-samen
Hét goede doelen winterevenement van de Liemers!

Wist je dat de IJsbaan Duiven de afgelopen jaren wel zo’n
100.000 bezoekers heeft getrokken? Van schaatsers en curlers,
tot sfeerproevers en toeschouwers van het plezier op het ijs.
De grootste overdekte ijsbaan van Gelderland!
De IJsbaan Duiven is uitgegroeid tot de grootste (tijdelijke)
overdekte ijsbaan van Gelderland en is op maatschappelijk,

sociaal en sportief vlak, één van de belangrijkste en grootste
evenementen in de Liemers. Met elkaar betekenen we meer
voor anderen. Hoe meer bezoekers we aantrekken, hoe meer
opbrengsten voor het goede doel. Want hoe fijn is het om de
minimagezinnen in de Liemers blij te kunnen maken met een
goed gevuld kerstpakket. Deze bestaat niet alleen uit voedselproducten maar ook uit leuke artikelen voor klein en groot.
Wij geven je hierbij heel graag een mooie indruk van onze ijsbaan. We zijn ongelooflijk trots en dankbaar dat wij met elkaar
zo’n mooi evenement hebben opgebouwd, met zo veel impact
voor de Liemers!

Kerstpakketten voor
minimagezinnen

Een doos vol verrassingen

Schoolschaatsen

Het schoolschaatsprogramma
is erg populair
Vanaf de start zijn de basisscholen in de Liemers én het
Candea College nauw betrokken bij de ijsbaan. De KNSB
organiseert vanuit het project IJstijd een schoolschaatsprogramma. Het programma heeft als doel om schoolkinderen warm te krijgen voor de schaatssport. Jaarlijks
doen hier zo’n 3.800 kinderen aan mee.
Buiten schooltijden in tussenuren komen leerlingen
massaal terug. Daarnaast krijgen we ook bezoek van
scholen buiten de gemeente Duiven. Ondanks dat zij
een grotere afstand moeten overbruggen kan dit toch
gerealiseerd worden door initiatieven van leerlingen en
docenten. Kortom: een groot bereik!

Rotaryclub Duiven en Lionsclub Duiven zijn allebei
serviceclubs. Serviceclub wil zeggen dat de club zijn
best doet om door middel van projecten de maatschappij
om zich heen te verbeteren. Een van de projecten is de
IJsbaan Duiven. Vanaf het eerste jaar (2005) is het
ondersteunen van minimagezinnen, het hoofddoel. In
2006 kregen 175 gezinnen uit Duiven en Westervoort een
kerstpakket én een kerstboom. Tegenwoordig worden de
kerstpakketten door heel de Liemers uitgedeeld en is het
aantal bijna verdrievoudigd!

Vrede, geluk en gelijkheid voor
iedereen
Met deze kerstgedachte organiseerde de Rotaryclub Duiven in
2005 een kerstmarkt. Het jaar daarna werd als publiekstrekker
een kleine ijsbaan erbij geplaatst. Dat dit initatief uit zou
monden in hét winterevenement van de Liemers, had niemand
durven hopen.
In 2007 werd Lionsclub Duiven bij de organisatie betrokken.
Ook de Lionsclub Duiven heeft als doelstelling zich in te zetten
voor de medemens die een extraatje goed kan gebruiken.
Ondanks het sociaal vangnet blijft er voor veel gezinnen in
Nederland weinig of geen geld over voor wat extra’s. Ook in
deze gemeenschap wonen gezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Een extraatje in de feestmaand december zit
er voor hen niet in! Met dit regionale evenement richt de
organisatie zich dan ook op hén!
De organisatie van het evenement werd in 2011 ondergebracht
in Stichting Winterevenementen Duiven. Deze vrijwilligersorganisatie zorgt met zo’n 150 vrijwilligers voor de organisatie
van het evenement. Het bestuur bestaat uit Liemerse inwoners,
leden van de Rotaryclub en Lionsclub Duiven.

‘Met elkaar, voor elkaar’ ...
Dát is waar het bij de IJsbaan Duiven om draait!

De organisatie maakt zich hard om zo veel mogelijk
gezinnen met de feestdagen te helpen. Hiervoor is de
steun van gemeenten, ondernemers en bezoekers hard
nodig.

De steun van gemeenten, ondernemers en
bezoekers is hard nodig!

Curling

Iedereen kan mee doen
Gestart in 2009 als ludieke avondactiviteit voor volwassenen. Een - ogenschijnlijk - eenvoudig spel, waarbij het
de bedoeling is grote houten schijven over de ijsbaan te
schuiven om zo dicht mogelijk bij de middenstip uit te
komen. Niks is minder waar, het is de strategie waar het
om draait ...

Een begrip in Gelderland

De IJsbaan Duiven is een begrip geworden in Gelderland;
het is in december de grootste publiekstrekker van de
Liemers.

Het publiek heeft de IJsbaan Duiven omarmd. In de weekenden komen de ouders met hun kinderen naar de ijsbaan
om samen actief bezig te zijn. De doordeweekse avonden

Missie

Gemeenten in de Liemers bepalen welk gezin dit jaar in
aanmerking komt voor een kerstattentie. Het zijn gezinnen
met kinderen tot 15 jaar die voor hun levensonderhoud
afhankelijk zijn van een sociale voorziening.

Sociaalmaatschappelijke
betrokkenheid

De ijsbaan is dé ontmoetingsplek voor de jeugd na school
en tijdens de kerstvakantie. Allemaal komen zij voor het
schaatsen en de gezelligheid in het paviljoen. Het zijn
kinderen in de leeftijd waarbij mobiele telefoon en spelcomputer op nummer één staan. Deze kinderen verkiezen
het live contact met leeftijdsgenoten op en rondom de
ijsbaan boven hun digitale wereld!

K A S TA N J E L A A N D U I V E N

zijn voor de volwassenen; zij halen plezier en ontspanning
uit de curlingcompetitie.
Kracht door verbinding
Betrokken ondernemers zien de kracht van het evenement,
zij maken zich hard de ijsbaan te behouden. Voor horeca en
middenstand zijn alle activiteiten die plaatsvinden verbindende elementen. Het evenement bevordert de gemeenschapszin en dat komt deze woonomgeving ten goede.

De curlingcompetitie is uitgegroeid tot een happening
waarvoor wekelijks 500 spelers naar de ijsbaan komen.
Bedrijfsteams, vriendengroepen, buurtverenigingen.
De curlingcompetitie is dé manier om mensen te leren
kennen, (zakelijke) relaties op te doen of aan te trekken.
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SAMEN
ÉÉN DOEL
MET ELKAAR VOOR ELKAAR
- Waarom doen wij dit? -

Sociaal maatschappelijk betrokken
“We vinden de sociaal maatschappelijke kant van de
sponsoring erg belangrijk. Ieder jaar beleven heel veel
mensen in de Liemers plezier aan de ijsbaan. En dan is er
nog de actie met voedselpakketten voor de minima. Het
nuttige en het aangename; de ijsbaan is een evenement
waarbij ieder jaar alles samenkomt.“ - Paul

De schouders eronder zetten
“Het is een groots evenement met een stadse uitstraling.
Dat willen we behouden. Daar moet je dan ook met z’n
allen de schouders onder zetten. Heel veel vrijwilligers
zetten zich pro deo in. Dus niet langer klagen dat er niets
te doen is, maar meedoen.“ - Willemijn

Je nek uitsteken
“Ik steun het omdat ik vind dat de ijsbaan in stand
moet worden gehouden. Wat zou Duiven zijn zonder
baan in december. Dan moet je zelf ook een keer je nek
uitsteken.“ - Mark

Verplichting om verbinding te zoeken
“Wij mikken niet alleen op Duiven maar we zijn hier wel
gevestigd. Dat brengt een zekere verplichting met zich
mee. De verplichting om verbinding te zoeken met die
lokale bevolking.“ - Maarten

Een diepere doelstelling
“De lokale overheid heeft sympathie voor samenbindende
activiteiten. Het past in de visie hoe een samenleving
er uit zou moeten zien. Het evenement heeft een
Liemersbrede uitstraling. De diepere doelstelling voor
medemensen die het minder goed hebben, past bij de
kerstgedachte.“ - Sjef

Ze rekenen op ons
“Je bent lekker sportief bezig en je hebt een gezellige
avond. Voor bedrijven is het een leuk teamuitje. Je
ontmoet elkaar eens op een andere manier. Daarnaast
is het goede doel belangrijk. De minimagezinnen in de
Liemers rekenen op ons.” - Willemijn

Dat men aan je denkt, dát is het
mooiste
“We kijken echt uit naar het pakket. Het is een cadeautje
en het is zeer attent. Het is een prachtig initiatief. Het
mooiste is dat er door anderen aan je wordt gedacht. Dat
doet je goed.“ - Anoniem

(School)schaatsen, geweldig!
”De ijsbaan verbetert ook de vitaliteit van kinderen: van
kleuters tot middelbare scholieren. Ze genieten allemaal
van het schaatsen. Ze hebben plezier en doen meteen
aan sport.” - Jan

Een héél sociaal gebeuren
“Op de ijsbaan is iedereen gelijk. De ouderen en de
kinderen die het goed kunnen, helpen de kleintjes en de
kinderen die er wat meer moeite mee hebben. Het draait
om groepsdynamiek en sfeer. Het is een heel sociaal
gebeuren.“ - Anoniem

Blij met iets extra’s
“Ik ben blij dat ik tijdens de feestdagen iets extra’s
had. Het was een heel fijn pakket met veel bruikbare
dingen. Ik ben heel blij dat ik zo geholpen word. Het
is goed te beseffen hoe goed we het in Nederland
hebben.” - Anoniem

