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Win kaarten Essent EK Allround
De Jaap Eden IJsbaan is sinds kort een samenwerking aangegaan met Activia, de sponsor van de

schaatsvrouwenploeg van Annette Gerritsen, Laurine van Riessen en Diane Valkenburg. En Activia heeft

gelijk een leuke actie voor de schaatsers van de Jaap Eden IJsbaan! Stuur voor donderdag 10 januari

2013 12.00 uur een e-mail naar actie@jaapeden.nl en beschrijf waarom jij schaatsen de mooiste sport

vindt. Uit alle inzendingen kiezen we 4 winnaars die komende zondag samen met een vriend of vriendin

kunnen genieten van topschaatsen op de finale-dag van het Essent EK Allround in Thialf. De winnaars

worden donderdagmiddag 10 januari bekendgemaakt via Twitter. 

Stel uw vraag aan de directie
Diverse discussies over de ijsbaan hebben er toe geleid dat schaatsliefhebbers kritisch zijn en vragen

hebben over de toekomst van de Jaap Eden IJsbaan. We begrijpen dat en realiseren ons ook dat we ons

beleid niet altijd duidelijk hebben gedeeld met de schaatsers. We hebben inmiddels verschillende stappen

gezet om dat te veranderen, zoals de publicaties in de media, artikelen in onze nieuwsbrief, persoonlijke

presentaties en toelichting op de website. We zullen hierin vanzelfsprekend nog meer stappen blijven

zetten. En de eerste hiervan is de mogelijkheid om uw vragen over alles wat de Jaap Eden IJsbaan

aangaat te kunnen stellen aan de directie.

Zij is vanaf nu bereikbaar voor uw vragen via het volgende e-mailadres; directievraag@jaapeden.nl. Wij

zullen de vragen beantwoorden en publiceren op www.jaapeden.nl. Omdat wij erin geloven dat we een

gedegen beleid voeren met maar één doel: het behoud van de unieke open Jaap Eden IJsbaan als plaats

waar schaatsers ook in de toekomst kunnen blijven schaatsen tegen een betaalbaar tarief. Dus stel uw

vraag en wij geven u antwoord!

Terugblik KPN NK Shorttrack en vooruitblik KPN
Marathon-finale
Afgelopen weekend vond in de Jaap Eden IJshal het KPN NK Shorttrack plaats. In een enthousiast en

uitverkocht huis, en op erg snel ijs, waren Jorien ter Mors en Niels Kerstholt oppermachtig. Geniet

middels onderstaande filmpje nog één keer na van dit fantastische evenement! 

Ben je meer een liefhebber van de lange adem? Kom dan zeker op zaterdag 19 januari naar de finale van

de KPN Marathon Cup op de Jaap Eden IJsbaan. De dames starten om 19.30 uur voor 70 ronden en de

mannen beginnen hun wedstrijd over 125 ronden om 20.30 uur. Na afloop ontvangen de winnaars van

het seizoen hun felbegeerde bekers. We hopen u te zien op 19 januari!

Win leuke prijzen via Jaap Eden Twitter en Facebook
Uiteraard zijn we ook te volgen via Twitter (@JaapEden) en Facebook. Naast leuke filmpjes en mooie

foto’s van activiteiten op Jaap Eden, hebben we ook geregeld leuke prijsacties. Zo gaven we onlangs via

deze weg bijvoorbeeld al kaarten voor het Essent EK Allround en het KPN NK Shorttrack weg, en volgen

binnenkort nog meer mooie prijzen. Hou ons dus ook via Twitter en Facebook in de gaten!

Schrijf je in en win!
Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan

blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes op de

baan. Schrijf je je voor aanstaande donderdag

12 uur in voor de nieuwsbrief, dan maak je

bovendien kans op 2 kaarten voor het EK

Allround Schaatsen op zondag 13 januari! De

winnaars van de kaarten worden via Facebook,

Twitter en de website van de Jaap Eden IJsbaan

bekend gemaakt.

Jaap Eden Alerts
Abonnees op de nieuwsbrief krijgen ook de Jaap

Eden Alerts. Deze berichten worden verstuurd

wanneer bijzondere situaties zich voordoen.

Bijvoorbeeld als de baan plotseling dicht moet

door weersomstandigheden zoals hevige

sneeuwval. Zo voorkom je dat je voor niets naar

de ijsbaan komt als deze ongepland gesloten

wordt. 

Je kunt je hier inschrijven voor de alerts.

 volg op Twitter | like op Facebook | volg op LinkedIn | bekijk op Vimeo doorsturen
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