
De weersvooruitzichten zijn van dien aard dat het 
deze winter niet nog eens gaat gebeuren, ijspret in 
Doetinchem. Lente- en herfstdagen wisselen elkaar 
nu af. Tijd om de balans op te maken.

We zijn in totaal 41 uur open geweest, verdeeld 
over acht dagen, daarvan was zondag 22 januari het 
absolute hoogtepunt. Leden hebben deze winter 
goed kunnen profiteren van hun lidmaatschap. En is 
het aantal leden in januari met 41 toe genomen.

Reacties
Geweldig was het! Vooral de vele positieve reacties, 
persoonlijk door u uitgesproken naar de vrijwilligers 
of via Facebook waren hartverwarmend. Face-
book had op het hoogtepunt een bereik van meer 
dan 30.000 personen. Vele foto’s en filmpjes zijn 
geplaatst op deze pagina. Het aantal volgers is op 
Facebook met ruim 400 toegenomen.
Lokale media hebben veel aandacht besteed aan 
de activiteiten op de ijsbaan, van een hele pagina in 
de Gelderlander tot een foto van de schilder op de 
baan, getoond tijdens het weerbericht van RTL4.
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Winterseizoen voorbij... maar wat was het mooi!
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Groot succes



Vrijwilligers
Veel dank is verschuldigd aan de ijsmeesters. Zij wa-
ren bijna alle dagen aanwezig om voorbereidingen 
te treffen en alles zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. Ook zij hebben afgelopen periode vele ervarin-
gen opgedaan. De voorspelde temperaturen weken 
sterk af van de werkelijke temperaturen. De tempe-
raturen gedurende de nacht waren vaak lager dan 
voorspeld en overdag was het vaak warmer. Daarom 
was het moeilijk om juiste beslissingen te nemen. 

Voor het eerst is de zelf ontworpen dweilinstallatie 
op het ijs getest en ook de “ijszaagslee” is voor het 
eerst ingezet om het ijs aan de kant van het midden-
terrein door te zagen. Zodoende kan het ijs netjes 
op het asfalt zakken wanneer het water onder het 
ijs wegloopt. Daarna moet het ijs nog 
wel vastvriezen aan het asfalt voordat 
er geschaatst kan worden. Ook hebben 
zij ervaren dat het ook mogelijk is om 
water onder het ijs te pompen. 

Ook dank aan alle andere vrijwilligers, 
zoals hulp in de kantine, bij de kassa 
en de EHBO. En het aantal vrijwilligers 
die op een zaterdagmorgen de baan 
sneeuwvrij hebben gemaakt was gewel-
dig. 

Het bestuur wil graag een vrijwilligers-
bijeenkomst organiseren op maandag 

6 maart, vanaf 19.30 uur in het clubgebouw. Dus ie-
dereen die een steentje heeft bijgedragen is dan van 
harte welkom. Schroom niet en kom aan.

Acties voor meer huurschaatsen
Een van de leden heeft een partij schaatsen, ruim 20 
paar grotere maten, meest noren, cadeau gedaan. 
Die zijn geslepen en gebruikt voor de verhuur. He-
laas hebben wij veel kinderen teleur moeten stellen 
omdat we geen kunst- of hockeyschaatsen hebben. 
De afgelopen winters is er nauwelijks ijs geweest met 
als gevolg dat veel kinderen geen eigen schaatsen 
hebben.

Om hier iets aan te doen hebben we ons aangemeld 
bij de actie “Vul de kas” van Guido Zonnenberg zelf-
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De dweilinstallatie in actie

Ook de ijszaagslee werkt prima



standig ondernemer, met de Albert Heijn – formule, in 
Overstegen. Deze actie loopt tot en met zaterdag 15 
april. Bij elke € 10,- euro aan boodschappen ontvangt 
u een unieke code die € 0,10 cent vertegenwoordigt. 
U kunt deze code toekennen aan de ijsvereniging en 
direct kans maken op een boodschappenpakket t.w.v. 
€ 50,- via de website: www.vuldekas.nl/ahzonnenberg 
en u kunt de vouchers ook deponeren in box 18 in de 
winkel.

Daarnaast begint over en-
kele weken wederom 

de Rabobank Clubkas 
Campagne 2017. Be-
gin april ontvangen le-
den van de Rabobank 

Graafschap automa-
tisch een stemkaart met 

stemcode in de bus. Tussen 7 
en 21 april kunnen zij hun stem uitbrengen op IJsver-
eniging Doetinchem ’96. Ieder lid krijgt vijf stemmen, 
waarvan er maximaal twee op dezelfde vereniging 
mogen worden uitgebracht. Ook van deze opbrengtst 
willen we schaatsen voor kinderen aanschaffen.

Sparen bij Jumbo
Momenteel loopt ook een spaaractie bij de Jumbo aan 
de J.F. Kennedylaan. Tijdens de actieperiode, tot en 
met 14 maart, ontvangt u bij iedere € 10,-  aan bood-
schappen een sportpunt met een unieke code.  Hier 
kunnen sportpunten gedoneerd worden aan IJsvereni-
ging Doetinchem ‘96 via de internetpagina van Jumbo: 
www.jumbo.com/content/sparenvoorjesportvereni-
ging. Het gaat hier niet om sparen voor een bedrag, 
maar sparen voor aanschaf van trainingsmaterialen. 
Help ons om de kas nog wat aan te vullen. Want 

over een maand start het inline-skate seizoen weer. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. 

Voorbereidingen inline-skate seizoen
We starten op 22 maart met het sportstimulerings-
programma “Kies je 
Sport”. “Kies je Sport” 
wordt nu voor de 
vierde keer georgani-
seerd in de gemeente 
Doetinchem. Alle kin-
deren uit Doetinchem, 
Gaanderen en Wehl, 
die in groep 3,4,5 of 
6 van de basisschool 
zitten, mogen hieraan 
meedoen. Door dit 
project kunnen kin-
deren kennismaken 
met inline-skaten. Vanaf 22 februari kunnen kinderen 
zich aanmelden via de website: www.sportpas.nl/doe-
tinchem. De inschrijving sluit op vrijdag 10 maart. De 
kinderen worden vier avonden lang de basisbeginselen 
van het inline-skaten bijgebracht.

In 2016 heeft RTV “De Zwaluwen” een proeftraining 
gehad met hun jeugdrenners op de ijs- en skatebaan. 
Dit is zo goed bevallen dat zij met ingang van seizoen 
2017 structureel met de jeugd op de baan gaan trai-
nen. Gedurende de zomerperiode (april t/m septem-
ber) wordt dan in principe twee avonden in de week, 
op dins- en donderdagavond getraind. In het verleden 
hebben zij op de openbare weg op industrieterrein 
Wijnbergen getraind. Veiligheid is de hoofdreden om 
op de baan te gaan trainen.

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en Stichting 
IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert 
u over de ontwikkelingen op en rond de 
ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sport-
park-Zuid. De brief verschijnt zo vaak als 
er nieuws te melden is. Deze nieuwsbrief 
kunt u niet beantwoorden. Eventuele re-
acties op deze brief kunt u richten aan 

secretariaat@ijd96.nl

Dit adres kunt u ook gebruiken indien u  
geen nieuwsberichten en andere infor-
matie van IJD’96 en Stichting IJs- en Skate-
baan Doetinchem wilt ontvangen.

Vragen en meer informatie omtrent lid-
maatschap en het reilen en zeilen rond-
om IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan 
Doetinchem kunt u ook richten aan bo-
venstaand email adres. Ook verwijzen wij 
graag naar de website www.ijd96.nl. Volg 
ons ook op facebook  https://www.face-
book.com/ijsbaan.doetinchem
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UITNODIGING
Het bestuur wil graag alle 
vrijwilligers bedanken en 
organiseert daarvoor een 
gezellige bijeenkomst op 

maandag 6 maart om 19.30 
uur in het clubgebouw. Alle 
vrijwilligers die hebben bij-
gedragen om het afgelopen 

seizoen tot een succes te 
maken zijn hierbij van harte 

uitgenodigd.


