
 

                         
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De werkzaamheden voor de multifunctionele ijs- en skatebaan zijn inmiddels 

hervat. De aanleg was stilgelegd omdat de ondergrond van de baan niet stabiel 
genoeg bleek. Hierdoor zouden er op termijn scheuren in de baan kunnen 
ontstaan. Door de aannemer zijn inmiddels voorzieningen aangebracht die de 

ondergrond voldoende stabiliseren. Als de grond nu voldoende ‘gezet’ is, kan 
verder gegaan worden met de baan. Als eerste zal een laag puin aangebracht 

worden, waarna de baan geasfalteerd kan worden. Of de uiteindelijke fijne 
toplaag nog aangebracht kan worden is afhankelijk van de temperatuur. Die mag 

op dat moment niet te laag zijn. Maar ook zonder toplaag zal schaatsen mogelijk 
zijn.  
 

 
 
 

 

Aanleg ijs- en skatebaan hervat 

 



 
Voor de opdrachtgever (de stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem) betekent de 
extra stabilisatie een kostenpost waar niet op was gerekend. Om de aanleg toch 

door te laten gaan is ervoor gekozen de aanleg van bepaalde voorzieningen uit te 
stellen. Zo zal de oorspronkelijke led-verlichting pas later aangelegd worden en 

ook het clubhuis zal nog enige tijd op zich laten wachten. De baan zal voorlopig 
verlicht worden door een noodverlichting en het bestuur is druk doende om 
containers te krijgen die als clubgebouw kunnen dienen. Ook is het de bedoeling 

om het hekwerk in eigen beheer – dus door vrijwilligers – te laten uitvoeren. 
Maar het is de uitdrukkelijke bedoeling van de stichting om – ijs en weder 

dienende – deze winter te schaatsen op Sportpark Zuid.  
 

Bezichtiging baan 

Wilt u meer weten over de aanleg van de baan? Of wilt u hem gewoon eens 

bekijken? Bij voldoende belangstelling organiseert de stichting IJs- en Skatebaan 
Doetinchem een rondleiding over de bouwplaats. Een deskundige zal tekst en 

uitleg geven en uw vragen beantwoorden. U kunt uw belangstelling kenbaar 
maken door een mailtje te sturen naar john.punt@hotmail.com . 
 

Adopteer een stuk van de baan 

IJD ’96 is een actie gestart om geld in te zamelen voor de aanleg van een 
clubgebouw. Voor tien euro kunt u een stukje van de combibaan adopteren. In 
ruil daarvoor ontvangt u een certificaat en wordt uw naam vermeld op een 

afbeelding van de baan in het toekomstige clubgebouw. Bovendien ontvangt u 
voor het volgend schaatsseizoen een unieke ijsmuts. 

Voor een bedrag van tien euro adopteert u één vierkante meter op het rechte 
eind van de baan. En voor vijftig euro heeft u een stuk van vijf meter lengte in 
een van de beide bochten. Ga hiervoor naar de website: www. ijd96.nl. De actie 

heeft inmiddels € 1.200 opgebracht, maar er is nog veel geld nodig. 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Draagt u het schaatsen een warm hart toe? Houdt u van skaten (skeeleren), 

wandelen, fietsen, sporten…? Dan bent u sportief en blij met de nieuwe 
multifunctionele ijs- en skatebaan die Doetinchem krijgt. Maar voor het zover is 

moet er nog erg veel gebeuren. Uw hulp is erg hard nodig. Sterker nog: zonder 
uw hulp gaat het niet lukken. Er moet veel gebeuren. En als veel mensen bereid 
zijn een kleine taak op zich nemen lukt dat. Op dit moment zijn er mensen nodig 

die ons willen helpen sponsors te werven, acties voor te bereiden en uit te 
voeren. Maar ook om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Geef u alstublieft 

op: we hebben uw hulp heel hard nodig. john.punt@hotmail.com  
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Op dit moment is er grote behoefte aan secretariële ondersteuning. De taken in 
deze functie zijn ondermeer het maken van notulen tijdens vergaderingen en het 

uitvoeren van enkele administratieve taken.  
 

Bestuursleden gevraagd 

Helaas wordt ook het bestuur geplaagd door een tekort aan bestuursleden. Om 

goede redenen hebben enkele bestuursleden hun werkzaamheden voor zowel de 
stichting als voor de ijsvereniging IJD’96 moeten staken. We doen een dringend 
beroep op u om u beschikbaar te stellen. De tijdsinvestering is te overzien, zeker 

als de beide besturen op sterkte zijn. 
 

Formido deco bouwmarkt Doetinchem 

 

 

 

 
 Rabobank Coöperatiefonds 

 

 
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     
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