Werkzaamheden ijsbaan begonnen
In het eerste lentezonnetje van dit jaar zijn werknemers van aannemer Van
Kessel vanochtend 4 maart begonnen met de eerste werkzaamheden voor de
aanleg van de ijsbaan. Die werkzaamheden bestonden uit het omhalen van
enkele bomen die voor de baan moeten wijken. Vervolgens zal het terrein
bouwrijp gemaakt worden. Dit zijn de eerste activiteiten die plaatsvinden sinds
burgemeester Kaiser op 10 december met een eerste schop de aanleg van de
baan gestart heeft. Sindsdien heeft de aannemer echter nog niets kunnen doen,
omdat het terrein te drassig was.

Het terrein wordt bouwrijp gemaakt.

Succesvolle start adoptieactie
De adoptieactie van de ijsvereniging is succesvol van start gegaan. Tijdens de
actie bij Albert Heijn is 40 meter geadopteerd van het rechte gedeelte van de
baan en 20 meter van de daaropvolgende bocht. Totaal dus 60 meter. We
hebben dus nog 340 meter te gaan, voordat we het eerste ronde (van de totaal
10) hebben voltooid.

Veel belangstelling voor de 'adoptiekraam' bij Albert Heijn

Jong en oud adopteert een stukje ijsbaan.
Een van de mensen die een stukje hebben geadopteerd, was mevrouw Jansen
van 89 jaar. Ze loopt met een rollator. Met weemoed in haar ogen vertelt ze over
het plezier dat ze voor de oorlog beleefde aan het schaatsen.
De jongste, die twee stukjes heeft geadopteerd, is Mans Pereboom uit Nijmegen.
Althans zijn vader heeft dat gedaan. Sterker: zijn toekomstige vader. Want Mans
moet eind juni nog geboren worden.

Goede winter voor ijsbanen
Voor de ijsbanen in de regio is de afgelopen winter zeer succesvol geweest. Zo is
de baan in Ede maar liefst elf dagen open geweest. Volgens voorzitter Theo van
der Rijt passeerden dagelijks maar liefst tussen de 1.500 en 2.000 mensen de
toegangspoort. De baan die in Doetinchem wordt aangelegd, is te vergelijken
met de baan in Ede.
Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over ontwikkelingen bij
de totstandkoming van de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief verschijnt zo vaak als er
nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan j.punt33@upcmail.nl of aan
secretariaat@ijd96.nl

