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‘Sneller een natte broek’

SCHAATSBAAN Komende zondag afsluiting met optreden van DJ Diego

Tot zondag kan er nog ge-
schaatst worden in het Fran-
ciscus Huis. De organisatie
blikt alvast terug op een
geslaagde tweede editie van
het evenement.

door Remco Koumans

MM et de milde buitentem-
peraturen van de afge-
lopen weken lijkt het
bevroren houden van

een tijdelijke schaatsbaan geen ge-
makkelijke opgave. Toch is het
Cees Kersten van het Franciscus
Huis reuze meegevallen. „Ik kan
niet echt zeggen dat dat problemen

heeft opgeleverd. Je merkt wel dat
als er veel mensen binnen zijn de
temperatuur in de hal hoger wordt,
waardoor het schaafsel dat door
het schaatsen op het ijs komt te lig-
gen sneller smelt. Als je dan valt,
heb je sneller een natte broek,
maar dat is dan ook alles.”
Tot en met zondag kan er nog wor-
den geschaatst in het Franciscus
Huis. Daarna zit de tweede editie
van het evenement, dat dit jaar een
andere opzet kende, erop. Kersten:
„Dit jaar zijn we iets eerder gestart
en gaan we minder lang door. Dat
had vooral organisatorisch en qua
beschikbaarheid van vrijwilligers
voordelen. Zelfs op eerste kerstdag
kon er geschaatst worden omdat
vrijwilligers graag wilden helpen.
En hoewel het aantal weken dat we
open zijn geweest korter was, heb

ik goede hoop dat we dit jaar toch
op hetzelfde aantal schaatsers uitko-
men als vorig jaar.” Tijdens de eer-
ste editie kwamen er circa twintig-
duizend bezoekers naar de voorma-
lige Franciscuskerk waarvan onge-
veer de helft ook de schaatsen on-
der bond. Een evenaring zou als bij-
komend voordeel hebben dat het
geld dat na aftrek van de kosten
overblijft aan verschillende goede
doelen kan worden besteed. „In
het eerste jaar was onze intentie
om uit de kosten te komen, en dat

lukte. Dit jaar was het idee om
eventuele opbrengsten te verdelen
over goede doelen die vrijwilligers
aan konden geven. Het ziet er naar
uit dat dat ook gaat lukken.”
Dit is een meerwaarde. Deze
kwam ook naar voren op 8 decem-
ber toen veel kinderen die gehuis-
vest zijn op het asielzoekerscen-
trum in Weert kennis konden ma-
ken met het schaatsen. Dat gebeur-
de in het kader van de opening van
het jaar van de barmhartigheid
door paus Franciscus. Na zondag
wordt de ijsbaan weer afgebroken.
Kersten: „Dat zal dit jaar iets mak-
kelijker gaan dan de vorige keer.
Toen kostte het moeite het ijs op
tijd te laten smelten voordat de
vloer werd opgehaald. Dat zal nu
niet zo’n probleem zijn.”

franciscushuisweert.nl

Het geld dat na aftrek van
de kosten overblijft, zal aan
verschillende goede doelen
worden besteed.
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De schaatsbaan in het Franciscushuis op De Biest in Weert kon ook dit jaar rekenen op veel belangstelling.  foto Jeroen Kuit


