
Beste Leden en Vrienden van Vereniging Kennemer IJsbaan,

Onlangs vroegen wij u 2 april 2023 vrij te houden. Wij hopen dat u dat heeft gedaan want... dan 
vieren wij ons 90-jarig jubileum!! 

Op de eigenlijke verjaardag (11 februari 2023) had er ijs kunnen liggen en dat zou voor velen een 
belemmering zijn om te komen. Immers, als er ijs is, moet er geschaatst worden!
We vieren daarom dit jubileum op 2 april 2023: de ijsbanen zijn dan gesloten, de kans op 
natuurijs is dan ook nihil en kunnen we dit jubileum in volle focus vieren! 

We zijn een kleinere vereniging dus we vieren het op onze bescheiden wijze. Wel zijn er natuurlijk 
hoogtepunten bij dit bijzondere jubileum: 

Allereerst krijgt ons clubhuis – dat inmiddels helemaal is opgeknapt – een naam! Na 90 jaar!
Daarnaast wordt de nauwe relatie tussen ijssport en natuur benadrukt. En er is binnen in het 
clubhuis een overzicht van ijspret, trainingen en natuurbeleving in al die voorbije jaren. 
Het clubhuis krijgt daarmee een permanente expositie van historische momenten bij onze 
vereniging. Bovendien kan iedereen de prachtige, vernieuwde ijsbaan/natuurplek - die inmiddels 
verbonden is met de Hoeptuin – bewonderen.

Zo’n feestelijke gebeurtenis vraagt om prominente mensen. 
Voor de onthulling van de naam en de opening van de expositie zijn uitgenodigd:  

a. De burgemeester van gemeente Castricum, de heer Toon Mans,
b. De directeur van PWN Natuur, mevrouw Sjakel van Wesemael,
c. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging “de Friesche Elfsteden”, de heer Wiebe Wieling.

Alle leden, oud-leden, vrienden en liefhebbers van de ijsbaan zijn welkom in ons open huis. 
Verhalen van belevingen op de ijsbaan, van schaatstochten, van trainingen zullen weer naar boven 
komen. Het wordt een reünie van vrienden en bekenden!

De feestelijkheden beginnen om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur. Traditioneel is er ‘Koek en 
Zopie’. U hoeft zich niet aan te melden: iedereen is welkom.

Met ‘ijzige’ doch feestelijk warme groet,

Vereniging Kennemer IJsbaan Castricum
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Rutger van der Klip
Reinoud Krooshof
Gerard de Moel
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