IJsbaan veilig achter het hek
In de afgelopen week is een hek om de ijs- en skatebaan geplaatst. Dit geeft
veiligheid voor zowel de baan als voor het – toekomstige – ijs. In het verleden
werd het aangroeiende ijs nog wel eens vernield doordat er rommel opgegooid
werd. Ook kwam het wel voor dat schaatsers het ijs al in een te vroeg stadium
wilden benutten. Door het hek behoren deze problemen tot het verleden. Vanaf
nu zal het ijs de kans krijgen veilig aan te groeien tot een mooie ijsvloer waarop
het heerlijk schaatsen is.

Aan weerszijden van de baan zijn inmiddels kleine dijkjes geplaatst. Ondermeer
voor de veiligheid zullen die wit geschilderd worden. De baan zelf wordt ook licht
van kleur door een speciale toplaag. Die zal echter pas in het voorjaar van 2014
aangebracht kunnen worden. Binnenkort wordt de baan bij wijze van proef voor
de eerste keer onder water gezet.

Startschot voor actie bij Formido
DOETINCHEM - Na bijna achttien jaar zwoegen, lobbyen en vergaderen door
IJsvereniging Doetinchem ’96 is er sinds het voorjaar hard gewerkt op SportparkZuid. Er werd gekapt, gegraven en geasfalteerd. Het resultaat mag er zijn;
vierhonderd meter asfalt, tien meter breed met ernaast een baan van 25 bij 30
meter. Een sport-, recreatie- en cultuurcomplex waar binnenkort schaatsers,
inline-skaters, handbikers, wheelers, wielrenners en steppers hun rondjes
draaien en waar toeschouwers kunnen genieten van buitenfilms, theater en
muziek.
“Om een en ander te kunnen betalen, houden we diverse acties onder de
bevolking”, legt Richter Lieffering, lid van de sponsorcommissie uit. “Er bestaat al
een actie waarbij mensen voor tien euro een vierkante meter van de baan
kunnen adopteren. Daarnaast zijn we volop in gesprek met sponsors.”
Hij is blij met Formido als sponsor. De bouwmarkt op de Huet is in de beginjaren
al hoofdsponsor van IJD geweest. Beide partijen troffen elkaar vorige week
zaterdag om het startschot te geven voor een stempelactie.

IJD’96 voorzitter Snippe en Formido directeur Johan Kolanbrander geven het
startschot voor de gratis lidmaatschap-actie bij Formido.

“De klant krijgt bij aankoop van producten in onze winkel voor elke tien euro een
stempel op een stempelkaart”, legt Formido-directeur Johan Kolenbrander uit.
“Als de kaart vol is met veertien stempels dan kan die bij de kassa worden
ingeleverd. IJD zorgt er vervolgens voor dat niet lang daarna het Bewijs van
Lidmaatschap bij de kassa kan worden opgehaald. Het lidmaatschap kan ook aan
iemand anders cadeau worden gedaan. Tijdens het IJD-verenigingsjaar 20132014 is er op die manier gratis toegang tot de baan als er kan worden
geschaatst. Tevens is er korting op de overige activiteiten van IJD zoals inlineskaten.”

Jeugdige IJD-schaatsers op ijsbaan
Om de gratis lidmaatschap-actie van Formido enige luister bij te zetten maakten
de jongste leden van IJD alvast hun opwachting op de ijsbaan. Keurig in
clubkleding en gewapend met schaatsen waren ze al geheel klaar voor het ijs.
Schaatsen in november; ze hebben er duidelijk zin in.

Onder het toeziend oog van het bestuur bekijken de jeugdleden Sander
Lieffering, Casper Thuys en Marit Thuys (vlnr) de baan.
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