Contouren ijsbaan zichtbaar
Gestaag gaan de werkzaamheden aan de multifunctionele ijs- en skatebaan door. In het
terrein worden daarbij worden langzaam de vormen van de baan zichtbaar. Op de foto
ziet u duidelijk de vorm van de zuidelijke bocht van de baan. Nog even geduld en dan
gaan we hier onze ‘pootjes-over’ zetten.

Folie blijf liggen
De laag folie die onder de oorspronkelijke ijsbaan ligt, wordt niet verwijderd. Het was
weliswaar de bedoeling de folie te verwijderen, maar hij blijkt dieper te liggen dan
gedacht. Werknemers van Van Kessel troffen de folie niet aan op een diepte van 20
centimeter maar op van 1.40 meter diep. Te diep om hem te verwijderen. Om nu te
voorkomen dat de folie een goede afwatering in de weg staat, zijn inmiddels naast de
folie diepe gaten geboord. Die worden gevuld met zand en door die gaten kan het
regenwater verdwijnen. De folie is destijds aangebracht om het water op de ijsbaan vast
te houden. In de loop der jaren is de folie echter lek geraakt waardoor het water onder
het ijs weglekte. Daardoor ontstonden er telkens weer erg grote scheuren in het ijs.

Adopteer komende zaterdag een deel van de baan
Komende zaterdag 20 april is IJsvereniging Doetinchem’96 present tijdens de
presentatie van de Doetinchemse sportverenigingen op het Simonsplein. In de stand
van de vereniging hebt u de gelegenheid zich te laten informeren over de laatste
ontwikkelingen bij de aanleg van de baan. Ook kunt u er tegen een geringe bijdrage een
stukje van de baan adopteren. En uiteraard kunt u zich er opgeven als lid of als
vrijwilliger.

Onze sponsors
Natuurlijk kunnen wij niet zonder sponsors. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar
bedrijven die ons willen steunen bij de aanleg van onze multifunctionele ijs- en inlineskatebaan. Voor die bedrijven doen wij graag iets terug. De logo’s van onze sponsors
vindt u daarom onder deze nieuwsbrief.
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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

