IJD’96 in race voor ‘Kanjersubsidie’
Breng uw stem uit en help mee kinderen te laten skaten
IJsvereniging Doetinchem’96 is in de race voor een subsidie voor 5000 euro van
Kanjers voor Kanjers. Dat geld wil de vereniging gebruiken om skatemateriaal
aan te schaffen. IJD wil namelijk alle kinderen in Doetinchem en omgeving de
gelegenheid bieden te skaten op de nieuwe baan. Want daar is het skaten veilig
en bovendien treffen ze daar hun leeftijdgenootjes.

Niet iedereen heeft echter het benodigde materiaal. Dat willen we voor ze
aanschaffen en dat kost geld. Via Kanjers voor Kanjers komt de vereniging in
aanmerking voor een subsidie van 5000 euro. Maar daarbij hebben we uw stem

heel hard nodig. Want de aanvragen met de meeste stemmen winnen. Ga
naar http://stichtingkanjersvoorkanjers.nl/jubileumactie en geef uw stem aan
IJsverenging Doetinchem '96. Wilt u weten hoe leuk skeeleren kan zijn? Kijk dan
maar naar dit filmpje van anderhalve minuut
https://www.youtube.com/watch?v=HzdF-PrRtyU.

Eerste KNSB skate-wedstrijd in Doetinchem
Doe mee met de eerste skatewedstrijd op de ijsbaan
Op woensdag 16 juli vindt op de ijs- en skatebaan op sportpark Zuid de eerste
officiële KNSB skatewedstrijd plaats. Het is een wedstrijd in het kader van de
competitie om de Free-wheel Inline Cup Oost. De wedstrijd begint om 20.00 uur
en wordt georganiseerd door IJsvereniging Doetinchem’96 in samenwerking met
de Commissie Free-wheel Inline Cup Oost. Toeschouwers hebben gratis toegang
tot de ijs- en skatebaan.
In deze competitie wordt gereden door de categorieën: dames, heren (C-rijders),
junioren (jongens/meisjes vanaf 16 jaar), masters (vanaf 40 jaar). Aan deze
wedstrijd kunnen ook niet-licentiehouders deelnemen. Inline-skaters die zich
willen meten met de wedstrijdrijders zijn van harte welkom. Op een daglicentie
kunnen zij drie keer per seizoen deelnemen. Op deze wijze wil de organisatie de
plaatselijke rijders stimuleren mee te doen. De Free-wheel Inline Cup is op 19
april gestart in Deventer en de finale is op 27 augustus in Staphorst.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Richter Lieffering, voorzitter IJD’96, 06-22704733
John Punt, communicatiecommissie, 06-20456147
Of kijk op de website van de Free-wheel Cup: www.free-wheelinlinecupoost.nl

EHBO-avond
Omdat er bij het inline-skaten en bij het schaatsen nou eenmaal valpartijen
voorkomen, is het belangrijk dat er op de baan voldoende kennis en kundigheid
over EHBO aanwezig is. Daarom is Harrie Wanders inmiddels begonnen met het
geven van een cursus EHBO aan vrijwilligers van de ijsvereniging. In zijn cursus
behandelt Harrie vooral de specifieke verwondingen van het schaatsen en skaten.
Dat zijn vooral verwondingen aan de enkels, breuken, kneuzingen, verstuikingen
en ontwrichtingen. Het is de bedoeling dat er regelmatig herhalings- en
opfriscursussen EHBO gegeven gaan worden. Mocht u hieraan willen deelnemen
dan bent u van harte welkom. Voldoende EHBO’ers zijn hard nodig.

Extra parkeerplaatsen ijsbaan

Door de komst van de ijs- en skatebaan en van de nieuwe sporthal zijn er op
Sportpark Zuid meer parkeerplaatsen nodig. Daarom wordt op dit moment de
huidige parkeerplaats voor een groot deel opnieuw ingericht. Dit betekent een
uitbreiding van ruim 100 parkeerplaatsen. Vanaf de parkeerplaats komt een
nieuwe aansluiting op de Liemersweg. Ook wordt de fietsveiligheid verbeterd. De
fietsoversteek met de Liemersweg ter hoogte van de Wolborgenmate wordt

aangepast.
De gemeente Doetinchem heeft aannemer Dostal uit Vorden opdracht gegeven
om dit werk uit te voeren. De aannemer is begin mei met de werkzaamheden
gestart. Als alles volgens planning verloopt is eind juli het werk afgerond.
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Rabobank Coöperatiefonds

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over de
ontwikkelingen op en rond 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

