Veertig paar skates voor IJD’96
Begeleid door een luide knal van een champagnefles en onder een regen van
confetti heeft afgelopen zaterdag de stichting Kanjers voor Kanjers veertig paar
skates overhandigd aan IJD’96. Samen met de bijbehorende helmen en
kniebeschermers vormen die de prijs die de ijsvereniging vorig jaar won bij de
jubileumactie van Kanjers voor Kanjers. Die vierde haar vijfjarig jubileum en
wilde die verjaardag extra luister bijzetten door aan vijf verenigingen een
bijdrage van vijfduizend euro te verlenen.

Met een knal en onder een confettiregen worden de skates overgedragen aan IJD.
Die verenigingen moesten daarvoor wel gekozen worden. Voor de prijs waren
twaalf verenigingen genomineerd. De vijf die de meeste stemmen zouden
krijgen, kwamen in aanmerking voor een prijs in de vorm van een bijdrage van
vijfduizend euro. Na een zenuwslopende nek-aan-nekrace eindigde IJD’96 bij de
vijf uitverkoren verenigingen.

Voorzitter Richter Lieffering van de Doetinchemse ijsvereniging verklaarde de
laatste week waarin gestemd kon worden tot de “spannendste week van mijn
leven”.

IJD-voorzitter Richter Lieffering bedankt Kanjers voor Kanjers voor deze geweldige steun.
Henriëtte Brethouwer, die namens Kanjers voor Kanjers, de skates overhandigde
benadrukte nog eens het doel van de stichting. Kinderen in Oost-Gelderland in
staat stellen om te spelen en te sporten. Kinderen die thuis bijna nooit iets
extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Of kinderen die langdurig ziek zijn,
een beperking hebben of kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen
wonen of geen kind kunnen zijn.

De nieuwe skates moesten wel even uitgeprobeerd worden.
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Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem 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. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan
j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl

