
 

                       

 

IJsbaan eerste keer onder water 

Afgelopen week is voor de eerste keer water op de ijsbaan gepompt. Het betrof 

hier een test om te zien of alles naar behoren functioneert. Bij de test bleek dat 

er op enkele plekken lekkages zijn. Die zijn inmiddels verholpen. Ook bleek een 

van de afsluiters lek te zijn. Deze zal zo spoedig mogelijk hersteld worden. In de 

komende week zal de accommodatie van elektriciteit voorzien worden. Hiertoe 

moet een transformator geplaatst worden. Ook zullen de komende week de 

verhardingen aangebracht worden.  

IJsvereniging geeft EHBO-cursus 

Natuurlijk hopen we niet dat het nodig zal zijn. Maar de werkelijkheid is anders: 

mensen vallen op het ijs, lopen snijwonden op, kneuzingen of zelfs breuken. In 

zo’n geval willen we graag goed kunnen reageren. Daarvoor zijn mensen nodig 

die eerste hulp kunnen verlenen: ehbo’ers. Om die te krijgen, gaan we een 

EHBO-cursus geven. Zo’n cursus duurt een avond en wordt gegeven door een 

deskundige, Harrie Wanders, die ook lid is van de vereniging. Als ehbo’er vragen 

we u als er ijs is, van tijd tot tijd op de baan aanwezig te zijn om dan eventueel 

uw eerste hulp te verlenen. Een verbanddoos met alle medische toebehoren voor 

de baan wordt gesponsord door Apotheek Mediq De Huet die de vereniging ook 

steunt met een reclamebord op de baan. Belangstelling? Meld u aan via de 

website of via het e-mailadres: j.punt33@upcmail.nl 

Tijdelijke voorzieningen geplaatst 

Ter voorbereiding op het naderende schaatsseizoen zijn inmiddels enkele 

tijdelijke voorzieningen geplaatst op de ijs- en skatebaan op sportpark Zuid in 

Doetinchem. Afgelopen vrijdag zijn twee mobiele units geplaatst en aan elkaar 

geschakeld. Samen vormen zij een ruimte van circa 5.80 x 6.00 meter die dienst 

gaat doen als kantine en als EHBO-post.  
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De eerste unit wordt opgetakeld. 

 

Met uiterste precisie wordt de tweede unit  

naar zijn juiste plaats gemanoeuvreerd. 

Afgelopen zaterdag zijn daar nog enkele containers bijgekomen. Deze gaan 

dienen als opslagplaats voor materieel zoals de ijsveegmachine en verschillende 

materialen. Daarnaast is er een container geplaatst die ingericht is als 

toiletruimte. Daarmee hoopt de vereniging de schaatsers tijdens ijsdagen goed te 

kunnen ontvangen. 



 

Een grote container gaat dienen voor de opslag van het materiaal. 

 

 

Een overzicht: links de kantine en EHBO-post,  

in het midden de opslag en rechts de toiletunit. 

De units en de containers zijn bedoeld als tijdelijke voorzieningen. In de 

oorspronkelijke plannen was een clubgebouw opgenomen. Door de tegenslag bij 

de aanleg van de baan beschikt de vereniging echter niet meer over de financiële 

middelen voor de aanleg van een clubgebouw. Zodra die middelen er zijn worden 



deze tijdelijke voorzieningen vervangen door definitieve. Ook zal dan de 

verlichting vervangen worden door led-verlichting en zullen er rondom het Plein 

tribunes worden aangelegd.  

IJD op vrijwilligersevent 

Op 9 november was de ijsvereniging vertegenwoordigd op het zogeheten 

vrijwilligersevent in schouwburg Amphion in Doetinchem. Doel van het event was 

om vrijwilligers en aanbieders van vrijwilligerswerk met elkaar in contact te 

brengen. Ondanks dat de belangstelling voor het vrijwilligersevent niet 

overweldigend was, hebben zich enkele vrijwilligers opgegeven voor een taak bij 

de vereniging. Toch zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Zowel voor het bestuur 

als voor een commissie of voor een praktische functie bij bijvoorbeeld het 

onderhoud van het ijs heeft de vereniging nog behoefte aan vrijwilligers. Meld u 

aan via de website of via e-mailadres j.punt33@upcmail.nl 

 

 
 IJD’96-voorzitter Andries Snippe staat  

belangstellenden voor een vrijwilligersfunctie te woord. 

 

Formido deco bouwmarkt Doetinchem 
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 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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