IJsbaan klaar voor het asfalt
De voorbereidende werkzaamheden voor de multifunctionele ijs- en skatebaan op
Sportpark Zuid zijn afgelopen vrijdag beëindigd. Er is tot nu toe veel werk verzet
en de toekomstige baan ligt er dan ook prachtig bij. De ondergrond is
geëgaliseerd, de dijkjes zijn aangebracht en er zijn acht verlichtingspalen
geplaatst. Ook het middenterrein is onder handen genomen en klaar om
ingezaaid te worden. De baan is dan ook klaar voor de asfaltmachines die
komende maandag en dinsdag (14 en 15 oktober) hun werk komen doen.

‘Ondergronds’ werk

Veel van het verrichte werk is niet zichtbaar, doordat het resultaat ervan zich
onder de grond bevindt. Hier ligt het hele systeem van pompen, buizen en putten
die het mogelijk moeten maken water op de baan te brengen en het er na het
schaatsseizoen weer vanaf te laten lopen. Het water wordt opgepompt uit de
Oude IJssel en na de winterperiode afgevoerd naar een speciaal daartoe

aangelegde wadi. Op onderstaande foto is te zien hoe onder het deskundig
toezicht van bestuurslid Henk Haan de pomp wordt geplaatst.

Spandoek attendeert op aanleg baan

Rondom de baan zijn de dijkjes al aangebracht. Die moeten ervoor zorgen dat

Inmiddels is aan de Liemersweg bij de ingang naar Sportpark Zuid een
bouwspandoek geplaatst. Doel van het spandoek is het publiek duidelijk te
maken dat de aanleg van de multifunctionele ijs- en skatebaan nu echt in volle
gang is.

Opslagruimte voor IJD’96
Omdat de laatste tijd steeds meer materiaal is vergaard, was er een toenemende
behoefte aan opslagruimte. De gemeente Doetinchem heeft daarom de voormalige
basisschool aan de Keppelseweg in Wehl beschikbaar gesteld.

Tijdens de renovatie van zwembad Rozengaarde zijn onder meer de kleedruimten
volledig vernieuwd. IJD kreeg daarom het aanbod om oude kledingkastjes, banken
en kapstokken op te halen. Met behulp van onder andere Sjaak de Waal zijn met een
vrachtauto van onze sponsor Formido in totaal 50 kastjes en 50 meter kapstok en
banken opgehaald. (Karel Berkhuysen)

Formido deco bouwmarkt Doetinchem
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