Nieuwsbrief
editie april 2019

Uitnodiging Ledenvergadering
Op donderdag 18 april is de Algemene Ledenvergadering van IJD ’96 gepland. De vergadering begint om
19.30 uur in het clubgebouwtje. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwe reclameborden rondom de krabbelbaan
Vorige maand zijn twee nieuwe reclameborden geplaatst als boarding rondom de krabbelbaan. Het
bestuur van de Stichting IJs- en Skatebaan is verheugd
dat twee nieuwe bedrijven de ijsbaan willen steunen
door middel van een reclamebord. Het zijn Te Kloeze
Rioolreiniging in Terborg en B. Bisselink Infra in Braamt.
Te Kloeze Riooltechniek Achterhoek en Liemers
Al 35 jaar is Te Kloeze Riooltechniek dé specialist in
riooltechniek in de Achterhoek en Liemers. Tot in
Arnhem, Doetinchem en Winterswijk is Te Kloeze
Riooltechniek (bij acute problemen) 24/7 oproepbaar
voor het ontstoppen van het riool bij voorkomende
rioolproblemen. De klantenkring van Te Kloeze Riooltechniek is zeer divers en loopt uiteen van wooncorpo-

raties, gemeenten, bedrijven & instellingen, maar zeker
ook particulieren.
B. Bisselink Infra
B. Bisselink Infra is gevestigd in Braamt en een vertrouwd adres voor al uw grond- en straatwerkzaamheden. Het bedrijf bestaat sinds 2014 en werken
voornamelijk in Oost-Nederland, maar gaan ook de
grens over. Zij werken met vakbekwaam personeel en
beschikken over geavanceerd materieel. Daarnaast
steekt het bedrijf tijd en energie in het opleiden tot
vakmensen en is het een erkend leerbedrijf.
Wilt u ook uw boodschap uitdragen op de ijsbaan?
Er is nog plek, dus neem gerust contact op door een
email te sturen naar secretariaat@ijd96.nl
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Bladzuiger beschikbaar gesteld
Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem beschikt
sinds kort over een 2de hands bladzuiger.
Deze is beschikbaar gesteld door Dinant Helmink
van Helmonk Handel en Verhuur. Met de bladzuiger kunnen de vrijwilligers, naast schoon blazen,
de baan ook schoon zuigen om veiliger te kunnen
skeeleren.
Helmink Handel en Verhuur is gevestigd op industrieterrein De Huet aan de Voltastraat.

Voorbereidingen inline-skate seizoen
Het zomerseizoen is weer van start gegaan. We zijn
op 26 maart met het sportstimuleringsprogramma
“Kies je Sport” begonnen.
Nieuwe aanmeldingen
“Kies je Sport” wordt georganiseerd in de gemeente Doetinchem. Alle kinderen uit Doetinchem,
Gaanderen en Wehl, die in groep 3,4,5 of 6 van
de basisschool zitten, mogen hieraan meedoen.
Door dit project kunnen kinderen bijvoorbeeld
kennismaken met inline-skaten. Tijdens vier clinics
worden de kinderen de basisbeginselen van het
inline-skaten bijgebracht. Op dinsdagmiddag en
woensdagavond hebben in totaal 12 kinderen zich
aangemeld. Maar ook hebben kinderen zich spontaan gemeld.
Trainingen
De training voor gevorderden en wedstrijdrijders
is op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
De trainingen voor de jeugd zijn op de woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
De training voor volwassenen zijn ook op de
woensdag van 19.45 tot 21.00 uur.

Er wordt met name op techniek getraind. Start van
de training is woensdag 10 april.
Overweeg je om ook eens te inline-skaten? Er kunnen altijd twee proeflessen gevolgd worden.

Openingstijden publieksuren
De baan is open voor publiek om te inline-skaten
op de volgende uren:
Woensdag
van 19.45 tot 21.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
Zondag
van 09.30 tot 17.00 uur
Iedereen is van harte welkom.

Mozaïek bezoekt de ijs- en inline-skatebaan
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van basisschool
De Mozaïek op Dichteren hebben eind maart clinics inline- skaten gevolgd. Op de fiets van het Willy
Brandtplein naar Sportpark Zuid. Twee dagen lang
hebben meer dan 200 kinderen de baan bezocht en

hebben de basisbeginselen van het inline-skaten geleerd. Ook hebben ze natuurlijk rondjes gereden. Het
was verbazingwekkend hoe hoog het niveau al was.
Het enthousiasme was erg groot. Er werd zelfs aan de
meester gevraagd of ze nog een keer gingen.
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Free-wheel Inline Cup Oost
Op woensdag 24 april wordt de eerste wedstrijd
in het kader van de Free-wheel Inline Cup Oost
competitie gereden op de ijs- en inlineskatebaan
op Sportpark Zuid in Doetinchem.

seerd in Staphorst, Deventer, Oldenzaal, Aalten en
Nijeveen. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor rijders
zonder licentie en/of toerrijders met licentie die een
keer een wedstrijd mee willen doen.

Het is de eerste marathon uit een reeks van elf wedstrijden die deels op de baan en deels op de weg
worden verreden. Zowel heren, dames, junioren en
kadetten doen aan deze wedstrijd mee. Deze marathon begint om 19.30 uur en wordt georganiseerd
door IJsvereniging Doetinchem ’96 in samenwerking
met de commissie Free-wheel Inline Cup Oost onder
de vlag van KNSB Gewest Overijssel. Er worden ook
vijf wedstrijden specifiek voor recreanten georgani-

Voor deze recreantenwedstrijden zal geen eindklassement opgemaakt worden maar wordt er per
wedstrijd gehuldigd.

Activiteiten
In de komende periode staan,
naast de trainingen, de volgende
extra activiteiten gepland:
18 april - Algemene Ledenvergadering
24 april - Marathon Free-wheel
Inline Cup Oost
25 april - Clinic Basisschool
IJzevoorde
29 april - Clinic BSO Sterrenbos
’s-Heerenbergh
19 mei - Open Dag Sportpark
Zuid
28 juni - Clinic Mariëndal School
Speciaal Onderwijs

U zult versteld staan hoe hard deze regionale toppers rijden. Iedereen is van harte welkom.
Toeschouwers hebben gratis toegang. Meer informatie is te vinden op de website:
www.free-wheelinlinecupoost.nl.

Deze nieuwsbrief van IJD’96 informeert u over de ontwikkelingen op en rond de ijs- en
skatebaan in Doetinchem op Sportpark-Zuid. De brief verschijnt zo vaak als er nieuws te
melden is. Deze nieuwsbrief kunt u niet beantwoorden. Eventuele reacties op deze brief
kunt u richten aan
secretariaat@ijd96.nl
Dit adres kunt u ook gebruiken indien u geen nieuwsberichten en andere informatie van
IJD’96 wilt ontvangen.
Vragen en meer informatie omtrent lidmaatschap en het reilen en zeilen rondom IJD’96
kunt u ook richten aan bovenstaand email adres. Verder verwijzen wij graag naar de
website www.ijd96.nl. Volg ons ook op facebook https://www.facebook.com/ijsbaan.
doetinchem
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