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Van de redactie

Een	telefoonnummer,	namen	en	adressen	
enz.	En	ligt	ons	blad	niet	overal	in	de	huiska-
mers.	En	willen	we	ook	onze	adverteerders	
niet	regelmatig	zien	om	niet	te	vergeten	bij	
een	bepaalde	aankoop	aan	hen	te	denken.	En	
wat	is	het	boekje	ook	handig,	wanneer	je	50	
kinderen	aan	het	schaatsen	hebt	in	Enschede	
en	er	enthousiaste	ouders	langs	de	baan	
staan.	Even	een	praatje	gemaakt	en	een	
Doorloper	geven	is	dan	toch	ideaal	en	ik	heb	
zelf	ervaren	dat	het	gewaardeerd	wordt.
De	redactie	is	weer	blij	met	een	prachtige	
bijdrage,	deze	keer	over	de	zomersport	wiel-
rennen.	Nadat	Steffen	Klok	in	de	vorige	Door-
loper	een	prachtige	bijdrage	had	geleverd,	is	
het	nu	Martijn	Halink	die	een	mooi	verhaal	
heeft	geschreven.	Martijn,	bedankt!	Wie	van	
onze	leden	pakt	de	handschoen	nu	op?
Henk	Buss	heeft	weer	een	adverteerder	
geïnterviewd	en	wel	Boudewijn	Platvoet	van	
Platvoet	Beveiliging.	

Dit	mooie	bedrijf	bestaat	25	jaar	en	als	de	
lezer	zich	niet	helemaal	veilig	voelt	thuis	of	
bang	is	voor	inbraak	is	dit	het	adres	om	aan	
te	kloppen.
Beste	lezers,	we	hebben	nieuwe	kleding	en	
wat	voor	kleding!	Wat	een	geweldige	morgen	
hebben	we	meegemaakt	bij	WBO	Wonen	en	
wat	een	enthousiasme	was	er	bij	de	leden	
en	bij	de	aanwezigen	van	WBO.
Kortom,	er	is	genoeg	om	over	te	blijven	
schrijven	en	laat	dat	mooie	clubblad	maar	
rondslingeren	in	jullie	huizen.	Met	steeds	
weer	een	knipoog	naar	onze	mooie	vereni-
ging.
	
Van	de	redactie,
Theo	Stroot

Degenen die regelmatig de website van OIJC bezoeken, zijn aardig op de hoogte van de vele 
ontwikkelingen binnen onze club. Er is wel eens aan gedacht om uitsluitend dit medium te 
gebruiken als communicatiemiddel naar de leden en daarbuiten. Wij zijn echter van mening 
dat ons clubblad niet moet verdwijnen. Hoe vaak pak je dit boekje niet even snel om iets op 
te zoeken.
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Van de voorzitter

Wat	te	denken	van	onze	nieuwe	pakken	die	
in	samenwerking	met	onze	hoofdsponsor	
WBO	zijn	aangeschaft.Maar	dat	is	niet	een	
kwestie	van	even	kopen.	Veel	gesprekken	
zijn	er	aan	vooraf	gegaan	en	het	resultaat	
mag	er	zijn.	OIJC	kleurt	de	baan	in	Enschede	
en	we	hebben	veel	positieve	reacties	gehad	
op	het	ontwerp.
En	dan	het	vervolg	op	het	project	van	de	ge-
meente	Oldenzaal	met	de	naam	‘Lekker	Fit’.	
50	kinderen	van	de	Oldenzaalse	basisscho-
len	hebben	onder	deskundige	begeleiding	
van	onze	trainers	3	weekenden	in	Enschede	
geschaatst.	Wat	een	enthousiasme	en	niet	op	
de	laatste	plaats	ook	bij	de	ouders.	Wij	zijn	
als	vereniging	blij	dat	we	de	gemeente	heb-
ben	kunnen	ondersteunen	om	kinderen	meer	
te	laten	bewegen.	Wij	hebben	voortreffelijk	
samengewerkt	met	Patricia	Verhoeven	van	
de	gemeente	Oldenzaal	en	ook	zij	was	erg	
enthousiast	over	het	schaatsen.Toch	mooi	dat	
bij	de	eerste	deelname	van	OIJC	aan	dit	pro-
ject	de	meeste	kinderen	voor	het	schaatsen	
hebben	gekozen.
Met	Albert	Bosch	en	Wim	Oude	Nijhuis	be-
zocht	ik	een	avond	‘natuurijsmeester’	van	de	
KNSB	in	Schalkhaar.	
Onze	natuurijsbaan	is	inmiddels	weer	klaar	
voor	de	winter.	Negen	vrijwilligers	hebben	
hard	gewerkt	om	de	vijver	schoon	te	maken	
en	snoeiwerk	te	verrichten.
En	dan	zijn	er	weer	7	juryleden	van	OIJC	in	
de	weekenden	actief	op	de	baan	in	Enschede	
tijdens	wedstrijden.	Ook	in	deze	Doorloper	
zou	ik	willen	vragen	of	meer	leden	de	cursus		

	
	

jury	1	willen	volgen.	Zie	voor	meer	informa-
tie	het	artikel	in	dit	nummer.
Zo	zou	ik	nog	wel	een	tijdje	kunnen	door-
gaan.	Daarbij	realiseer	ik	mij	dat	dit	alleen	
kan	met	veel	vrijwilligers	binnen	de	vereni-
ging	en	daarvoor	hartelijk	dank.
Natuurlijk	worden	deze	activiteiten	vermeld	
op	onze	website.	Eric	verrast	iedere	keer	
weer	met	iets	extra’s	bij	de	geschreven	
stukjes.	De	klok	die	de	dagen,	uren	,minuten	
en	zelfs	seconden	wegtikte	tot	de	dag	dat	de	
kleding	gepresenteerd	zou	worden,	was	ook	
weer	een	geweldig	idee	van	Eric.
Is	er	dan	nog	wat	te	wensen?
Zeker	wel	en	dan	met	name	voor	wat	betreft	
onze	jeugd.	Wij	hebben	een	mooie	groep	die	
met	andere	verenigingen	in	Enschede	traint,	
maar	wij	denken	dat	er	mogelijkheden	zijn	
deze	groep	te	vergroten.	In	Oldenzaal	moet	
het	toch	mogelijk	zijn	30	jongeren	actief	aan	
het	schaatsen	te	krijgen.
Daarom	gaan	we	als	bestuur	een	avond	
brainstormen	met	4	dames	die	onze	club	
een	warm	hart	toedragen	en	ook	weten	wat	
schaatsen	is.	We	willen	kijken	welke	moge-
lijkheden	er	zijn	om	meer	jongeren	voor	het	
schaatsen	enthousiast	te	krijgen.	Tijdens	de	
natuurijsperiode	hebben	ruim	1600	kinderen	
op	onze	baan	geschaatst	en	bij	het	project	
‘Lekker	Fit’	nog	eens	50	kinderen	op	de	baan	
in	Enschede.	Het	enthousiasme	was	groot	
en	we	moeten	proberen	dat	om	te	zetten	in	
meer	jeugdleden.	

Beste leden,
Sinds de laatste Doorloper is er weer veel gebeurd. Er wordt wel 
eens gezegd dat het meeste werk voor een ijsclub in de zomer ligt 
en ik begin langzamerhand te geloven dat dit wel ongeveer klopt. 
De voorbereidingen voor een nieuwe seizoen vergen de nodige tijd en voor OIJC kwamen daar 
nog een paar eenmalige zaken bij.
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Dit	kunnen	we	rustig	zien	als	een	volgende	
stap	om	onze	vereniging	uit	te	bouwen	en	
klaar	te	stomen	voor	de	toekomst.
Overigens	sluit	deze	doelstelling	naadloos	
aan	bij	die	van	WBO.	Een	van	de	activiteiten	
die	wij	gezamenlijk	met	WBO	willen	ontwik-
kelen	is	het	stimuleren	van	de	jeugd	om	te	
gaan	sporten.	Het	is	mooi	dat	we	proberen	
iets	te	doen	aan	het	maatschappelijke	pro-
bleem	dat	jeugd	in	het	algemeen	te	weinig	
aan	beweging	doet.	En	natuurlijk	hopen	wij	
het	schaatsen	hier	te	promoten	en	dat	is	
ongetwijfeld	mogelijk.	We	hebben	goede	
trainers,	een	prachtige	baan	in	Enschede	en	
een	gezonde	club.	Maar	bovenal	is	schaatsen	
een	prachtige	sport	waar	je	voldoende	ener-
gie	in	kwijt	kunt.

Beste	lezers,	we	gaan	er	weer	een	mooi	
seizoen	van	maken.	Er	is	weer	een	aantal	
nieuwe	leden	die	deel	uitmaken	van	de	
trainingsgroep	in	Enschede.	En	of	het	de	
komende	winter	nu	gaat	vriezen	of	dooien,	
onze	vereniging	is	springlevend.	En	dat	dank-
zij	alle	leden	die	ons	ondersteunen	of	actief	
zijn	als	vrijwilliger	en	natuurlijk	alle	actieve	
sporters	die	de	naam	van	onze	sponsor	WBO	
en	van	OIJC	uit	dragen.

Een	sportieve	groet,
Theo	Stroot
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Deze	marathon	gold	als	finale	test	voor	het	
ras	naderende	schaatsseizoen.	Ook	Bob	
Vaneker	had	zich	samen	met	ons	ingeschre-
ven.	Echter	na	een	aantal	straffe	trainingen	
in	de	Oostenrijkse	alpen,	waar	een	goede	
stuurmanskunst	zeker	een	vereiste	is,	miste	
hij	een	bocht	op	onze	eigen	Tankenberg.	Het	
gevolg,	een	scheurtje	in	de	elleboog	en	geen	
Grensland	marathon.
Het	decor	van	deze	mountainbike	marathon	
is	het	Nederlands-Duitse	grensgebied	waar	
Tubbergen	en	het	Duitse	Uelsen	elkaar	de	
hand	reiken.	Een	waar	eldorado	met	donkere	
bossen,	heidevelden	en	verstilde	vennen	
temidden	van	natuurgebieden	als	het	Sprin-
gendal,	Tutenberg	en	Wilsumerberg.	Een	
eeuwenoud	landschap	met	oorspronkelijke	
ingrediënten	die	de	echte	moutainbiker	de	
adem	beneemt:	rulle	zandwegen,	sompige	
akkers,	rotsige	bospaden,	drassige	weilan-
den.	Naast	dat	alles	veel	valsplat	en	overal	
hellingen,	heel	veel	hellingen,	te	veel	hel-
lingen.
Op	deze	zondagmorgen	hebben	we	ons	

verzameld	bij	camping	‘n	Kaps	in	Tubber-
gen	voor	de	start	van	deze	110	kilometer	
lange	tocht.	Om	09:00	uur,	bij	droog	weer,	
13	graden	en	opgezweept	door	de	rock	van	
AC/DC	‘s		Highway	to	Hell	gingen	we	van	
start.	Het	parcours	lag	er	snel	bij,	alle	paden	
waren	goed	droog	waardoor	het	tempo	er	
direct	goed	in	zat.	Onderweg	waren	uitste-
kende	verzorgingsposten	ingericht	met	volop	
sportdrank	en	voeding.	Na	vier	uur	en	twintig	
minuten	rammen	over	de	paden	kwamen	we	
redelijk	fris	terug	in	Tubbergen.	Michel	had	
nog	ruim	over	en	perste	er	met	twee	vingers	
in	de	neus	nog	een	laatste	kilometer	uit	met	
een	gemiddelde	van	45	km/h.
Concluderend,	met	de	duur	conditie	is	het	
goed	gesteld	aan	het	begin	van	het	komende	
ijsseizoen.	Wat	dat	betreft	kunnen	we	gelijk	
volle	bak	knallen	op	de	tempo	trainingen	
die	Gerard	ons	ongetwijfeld	oplegt.	Uiter-
aard	denken	we	hierbij	aan	onze	techniek	
trainer!!

Schaatsgroet,
Martijn	Halink

Op 13 september hebben we met een aantal trainingsgroep leden van de Oldenzaalse IJsclub 
deelgenomen aan de Grensland marathon. De ploeg bestond uit Eddie Heuvel,  
kopman Michel Mulder en ondergetekende.

Grensland mountainbike marathon
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Beste	leden	van	OIJC,
	
Namens	onze	club	zijn	het	afgelopen	jaar	
de	volgende	leden	actief	geweest	als	jurylid	
in	Enschede.	Roelof	Eshuis,	Ineke	Bielen,	
Fred	Smedes,	Theo	Stroot,	Albert	Bosch,	
Chantal	Spanjer	en	Gerrit	Nijhuis.	Dit	is	echt	
een	mooie	bezigheid	en	wil	je	meer	infor-
matie	bel	dan	een	van	deze	mensen	voor	
meer	informatie.	De	opleiding	duurt	maar	
3	avonden	en	wordt	meestal	in	Hengelo	bij	
HIJS	gegeven.	In	de	informatie	kun	je	meer	
lezen	en	het	gaat	om	jurylid	1	langebaan.	De	
avonden	zijn	dit	jaar	op	5	en	19	november	en	
17	december.
Ik	hoop	dat	een	aantal	mensen	zich	willen	
opgeven	want	hoe	meer	juryleden	hoe	min-
der	vaak	je	moet	jureren.	Het	gaat	alleen	om	
de	baan	in	Enschede.

Ik	kan	zeggen	dat	het	leuk	werk	is	en	je	ziet	
het	schaatsen	van	heel	dichtbij.	Bovendien	
helpen	de	juryleden	meestal	ook	bij	kampi-
oenschappen	en	dat	is	echt	de	moeite	waard.
Mocht	je	mee	willen	doen	geef	je	dan	op	bij	
Roelof	Eshuis.
	
Met	sportieve	groet,
Theo	Stroot

p.s.
Op	de	website	kan	je	nog	meer	lezen	over	
jurylid	1	worden.	Onder	het	kopje	nieuws.

Pak de handschoen op en word  
jurylid 1 namens OIJC
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Met	lieslaarzen	in	het	water	om	de	vijver	
schoon	te	maken	en	om	de	eilandjes	te	
bereiken,	overhangende	takken	te	verwijde-
ren	en	het	riet	weg	te	halen.	Daarnaast	ook	
nog	eens	het	onkruid	van	de	toegangsweg	
gehaald.	Zwaar	werk,	maar	erg	belangrijk	
om	in	de	winter	bij	vorst	weer	te	kunnen	
schaatsen.	Veel	mensen	weten	niet	dat	deze	
voorbereiding	noodzakelijk	is	om	een	goede	
ijsvloer	te	krijgen.	Het	gekke	is	dat	vrijwil-
ligers	zich	elk	jaar	weer	inzetten	om	dit	te	
doen,	terwijl	je	niet	weet	of	er	ook	ijs	komt.	
Tijdens	de	pauze	bleek	weer	eens	hoe	goed	
de	sfeer	was.	Kennelijk	had	men	plezier	aan	
het	werk	en	natuurlijk	werden	de	koffie	en	
broodjes	van	Jos	Buss	erg	op	prijs	gesteld.
En	nu	maar	hopen	op	vorst,	zodat	deze	
voorbereiding	niet	voor	niets	is	geweest.	
Mocht	dat	echter	wel	het	geval	zijn,	dan	
zullen	onze	ijsmeesters,	Albert	Bos	en	
Laurens	Klaas,	ook	volgend	jaar	weer	een	
beroep	doen	op	vrijwilligers	om	deze	klus	te	
klaren.	Dat	maakt	de	schaatssport	zo	mooi,	
men	heeft	er	iets	voor	over.
Albert	Bos,	Laurens	Klaas,	Gerrit	Nijhuis,	
Fred	Smedes,	Leo	Blenkers,	Walter	Kooiker,	
Bennie	Tijkotte,	Johny	Sanderink	en	Wim	
Oude	Nijhuis,	zeer	bedankt	voor	jullie	
schoonmaakactie.
	
Theo	Stroot	
	

Negen sterke mannen hebben een paar weken geleden de ijsbaan op Het Hulsbeek weer 
klaargemaakt voor de winter.

Schoonmaken ijsbaan!
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Dankzij	de	sponsoring	van	de	WBO	geduren-
de	3	jaar	zijn	de	nieuwe	pakken	een	feit.

De	ontvangst	bij	de	WBO	aan	de	Spoorstraat	
was	erg	feestelijk.	Na	een	kopje	koffie	en	
een	taartje,	een	toespraak	van	WBO-direc-
teur	de	heer	H.	Tossaint	en	OIJC-voorzitter	
Theo	Stroot	werden	de	pakken	als	eerste	
uitgereikt	aan	de	beide	ereleden:	Gerrit	
Grunder	en	Gerrit	Nijhuis.	De	eerste	indruk	
klonk	al	erg	enthousiast	en	nadat	de	onge-
veer	30	aanwezigen,	waaronder	4	jeugdle-
den,	allemaal	het	pak	aanhadden,	waren	de	
loftuitingen	niet	van	de	lucht.
Vervolgens	zijn	er	buiten	de	nodige	foto’s	
gemaakt.

Het	schaatsseizoen	kan	beginnen,	een	
seizoen	waarin	de	OIJC-leden	op	de	Ensche-
dese	ijsbaan	er	uit	zullen	“springen”	in	hun	
flitsende	outfit.

Zaterdag 3 oktober was het zover: de presentatie van de nieuwe schaatspakken. Het was 
een bijeenkomst waar de OIJC-leden van de trainingsgroep reikhalzend naar uitgekeken 
hadden zo vlak voor de start van een nieuw schaatsseizoen.

Presentatie nieuwe schaatspakken

Op	de	website	vind	u	de	foto’s	en	
de	doorloper	in	kleur
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Beste	leden,
	
De	jaarvergadering	van	OIJC	wordt	gehouden		
op	woensdag	4	november	om	20.00	uur		
in	‘De	Abdij’	van	onze	nieuwe	sponsor	WBO	Wonen.

‘De	Abdij’	ligt	in	het	centrum	van	Oldenzaal	vlakbij	de	Ganzemarkt	aan	de	Zuidwal	82.	Wij	
zijn	blij	dat	onze	sponsor	dit	prachtige	en	geheel	gerenoveerde	gebouw	beschikbaar	stelt	
voor	onze	vergadering.	Meer	informatie	volgt,	maar	noteer	deze	datum	alvast	in	uw	agenda.	
We	rekenen	op	een	grote	opkomst.
Met	sportieve	groeten,

Bestuur	OIJC.

Jaarvergadering OIJC
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De	volgende	vragen	werden	Boudewijn	na	
een	gastvrij	onthaal	voorgelegd:

1.		 Wat	is	jullie	voedingsgebied?	M.a.w.	
beperkt	jullie	terrein	zich	tot	Oldenzaal	

	 en	omgeving	of	strekt	het	zich	ook	uit	
tot	ver	daarbuiten?

 Wij zitten in heel Nederland, maar met 
het accent op het oosten, en voor een

 klein deel in Duitsland. We werken in 
alle sectoren: van utiliteitsbouw,

 woningbouw, zorginstellingen, onderwijs 
tot ziekenhuizen.

2.		 Is	het	juist	als	ik	denk	dat	jullie	bedrijf	
een	verkoopafdeling	en	een	diensten-/	
onderhoudsafdeling	heeft?	Of	zijn	de	
activiteiten	nog	breder?

	
	 Ons bedrijf heeft eigenlijk een drietal 

activiteiten: een installatietak,   
onderhoud  van de aangelegde systemen 
en de meldkamer.

3.		 In	hoeverre	merken	jullie	iets	van	een	
toenemend	gevoel	van	onveiligheid	op		
tal	van	gebieden	dat	bij	de	mensen	
leeft?

	 Wij hebben veel te maken met de toe-
nemende vraag naar brandveiligheid. 
Daarnaast worden steeds meer inbraken 
gemeld en worden hier tegen ook maat

  
 
 
regelen genomen. Mede door subsidies 
van overheidswege krijgt o.a. het MKB 
(Midden- en Klein Bedrijf) de mogelijk-
heid om steeds meer te doen tegen 
criminaliteit, bijvoorbeeld het plaatsen 
van camera’s.

4.		 In	hoeverre	is	er	sprake	van	een	samen-
werkingsverband	tussen	jullie	
bedrijf	en	de	brandweer	en	politie?

	 Met de politie hebben we weinig van 
doen. Wel wordt er soms om  
videobeelden gevraagd. We hebben 
meer te maken met de brandweer, als-
ook met allerlei verzekeringstechnische 
aspecten.

5.		 Is	er	bij	jullie	ook	een	researchafdeling	
aanwezig	die	zich	bezig	houdt	met	het	
ontwikkelen	van	meer	geavanceerde	
beveiligingssystemen?

	 Nee, in het geheel niet. Wij kopen alles 
in bij bedrijven in Nederland. Door ons 
lidmaatschap van Alarmgroep Nederland 
kopen we gezamenlijk in, zodat we ons 
product aan onze klanten tegen een 
scherpe prijs kunnen leveren.

Aan de binnenzijde van ons clubblad “De Doorloper” prijkt al enige tijd een halve pagina-
grote advertentie van “Platvoet Beveiligingssystemen”.
Daar beveiliging in onze maatschappij de laatste tijd een veelbesproken item is, rees al snel 
het idee om eens wat nader kennis te maken met dit bedrijf in Oldenzaal, waar Boudewijn 
Platvoet en Robert-Jan Nijhuis de scepter zwaaien

Portret van Boudewijn Platvoet
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6.		 In	hoeverre	doet	jullie	bedrijf	aan	
voorlichting	richting	de	potentiële	klant,	
vooral	nu	je	merkt	dat	de	behoefte	aan	
betere	beveiliging	op	tal	van	gebiede	
groter	wordt?

	 Via onze internetsite informeren we 
over de mogelijkheden op de verschil-
lende beveiligingsgebieden. Daarnaast 
blijft beveiliging vooral maatwerk. We 
bespreken bij de klant welke wensen en 
mogelijkheden er zijn, voordat we een 
beveiligingsplan opstellen. 

7.		 Beperkt	jullie	orderportefeuille	zich	
tot	de	particuliere	en	bedrijfssector	of	
krijgen	jullie	ook	orders	van	de	kant	van	
de	overheid?

	 80 á 90% is business to business. We 
leveren tevens aan particulieren en 
gemeentelijke instellingen.

8.		 Wat	is	de	aanleiding	geweest	om	juist	in	
ons	schaatsblad	te	adverteren?

	 Afgezien van het feit dat ik persoonlijk 
met schaatsen niet veel heb, draagt 
Platvoet vooral kleine verenigingen een 
warm hart toe, omdat deze er vaak niet 
al te warmpjes bij zitten.

9.		 In	hoeverre	kan	jullie	bedrijf	van	beveili-
gingssystemen	iets	betekenen	voor	onze	
ijsvereniging?

	 Op de keeper beschouwt, eerlijk gezegd, 
niet zo veel.

10.		Is	er	enige	relatie	van	jullie	bedrijf	met	
sport	in	het	algemeen	en	in	het	bijzon-
der	de	schaatssport?

	 Ja, er zijn sportkantines die inbraak- en/
of brandbeveiliging nodig hebben. Er zijn 
velerlei sportverenigingen waarvan we 
sponsor zijn.

Terloops	meldde	Boudewijn	nog	dat	zijn	
familiebedrijf	dit	jaar	25	jaar	bestaat,	
waarvoor	ik	hem,	namens	OIJC,	van	harte	
feliciteer.
Voor	meer	informatie	over	Platvoet	Beveili-
gingssystemen:	www.platvoet.com

Henk	Buss



14

de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

15

Schaatsen
Vanuit	school	en	de	gemeente	doe	
ik	mee	aan	lekker	fit	
en	mocht	ik	een	sport	kiezen	om	te	
proberen.	
Ik	heb	ervoor	gekozen	te	gaan	
schaatsen.

Zaterdag	3	oktober	was	het	zover.
Handschoenen	aan	en	muts	op.	
Handschoenen	moet	je	aan	omdat	
als	er	een	schaats	op	je	vingers	
komt	is	de	vinger	er	af.
De	muts	moet	op	om	dezelfde	reden	
alleen	heb	je	dan	een	glip	in	je	
hoofd…	AU!!!!!!!
Ik	kwam	aan	en	de	ijsbaan	was	heel	groot.
Eerst	kreeg	ik	uitleg	van	een	aardige	trainster
en	toen	mocht	ik	het	gladde	ijs	op.	
Ze	gingen	eerst	groepen	maken	door	ons
gekleurde	hesjes	te	geven.	Ik	zat	in	groepje	groen.
Ik	ging	goed	trainen.
Ik	ging	samen	met	alle	andere	kinderen	uit	mijn	groepje	als	
eerste	
rondjes	schaatsen	en	daarna	moesten	wij	andere	oefenin-
gen	doen.
Toen	ging	ik	om	een	pion	schaatsen.

100%	cool	en	super.

Groetjes:	Nanouk	Gervink	!!!!!

Het project Lekker Fit van de gemeente Oldenzaal is een groot succes voor de deelnemers 
die hebben gekozen voor het schaatsen.
50 kinderen van de Oldenzaalse basisscholen trainen op de mooie baan in Enschede onder 
deskundige begeleiding van onze trainers. Dit zijn Chantal Spanjer-Nijhuis, Gerrit Nijhuis, 
Gerrit Hesselink en Gerrit Grunder.
Het weekend van 17/18 oktober sluiten we dit mooie project af en hebben de kinderen veel 
plezier gehad en kennis gemaakt met de schaatssport.
Hierbij twee mooie verhalen van de deelnemers.

Project “Lekker Fit”
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Lidmaatschap
Lid	van	de	Oldenzaalse	IJsclub	wordt	u	door	u	op	te	geven	bij	de	ledenadministratie:

	 Johan	Greving
	 Hulsbekenkamp	35
	 7576	GB		Oldenzaal
	 0541-521498

Of	via	onze	website;		
http://www.oijc.nl	
Emailadres:	info@oijc.nl

Het	lidmaatschap	van	de	OIJC	kost	per	jaar	voor:

Volwassenen	 €	 16,00
Jeugd	tot	16	jaar	 €	 9,00
Een	gezin	 €	 25,00

Bij	dit	bedrag	zijn	inbegrepen	de	toegang	tot	de	ijsbaan	op	Het	Hulsbeek	en	3	keer	per	jaar	
het	clubblad	De	Doorloper.
Informatie	over	kosten	van	de	verschillende	trainingsgroepen	kan	worden	ingewonnen		
bij	Gerrit	Halink.

Opzegging	van	het	lidmaatschap	en	opzeggen	van	deelname	aan	een	trainingsgroep	dient	te	
geschieden	vóór	1	juli	van	het	volgend	seizoen	en	wel	schriftelijk	bij	de	ledenadministratie.	

Stuur een leuk verhaal in en lees het 
in de volgende doorloper

Sluitingsdatum	kopij	volgende	Doorloper
5	februari	2010


