INFO
UITGAVE VAN SPORTINSTUIF DE LIEMERS

EEN NIEUWE INFO
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er weer een
INFO. We hebben Ellen Overgoor bereid gevonden om
ons te helpen met de INFO en ook met de website.
Ellen hartelijk dank!

Op de laatste avond hebben we een Duofiets
aangeboden gekregen van Stichting Gezondheidszorg
Didam. Ook zijn er door omroep Gelderland opnamen
gemaakt voor een sportuitzending 'Sport op
woensdag'. Deze uitzending zal binnenkort zijn.

NIEUWE VRIJWILLIGER
Wij kunnen onze stagiaire van vorig jaar Bowien van
Hameren verwelkomen als vrijwilligster. Welkom
Bowien, fijne tijd!

We bedanken onze fietsvrijwilligers en hopen volgend
jaar weer en beroep op ze te mogen doen.

SINTERKLAASFEEST
Ook dit jaar heeft de Sint samen met zijn knechten
weer een bezoek gebracht aan de Sportinstuif. Dat
was woensdag 28 november, het was een reuze
gezellig feestje samen met Bachus.
KERSTATTENTIE.
Ook dit jaar hebben we weer een kleine kerstattentie
voor de vrijwilligers en deelnemers, de attenties
worden op woensdag 12 en 19 december uitgereikt.
NIEUWJAARSBORREL
Woensdag 2 januari is er een nieuwjaarsborrel voor
alle vrijwilligers na afloop van de instuif.
TANDEMFIETSEN
De laatste keer fietsen zit erop, woensdag 3 april gaan
de tandems weer uit het vet.
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Roberto Vreman heeft een verslag gemaakt van het
fietsen, we plaatsen het zoals hij het schreef.

Sport Soos
Vertrek musenberg in Didam
Fietsen is wel leuk om dat te doen
we hebben verschilen de routes om te Fietsen
we vertreken om 7.uur tot 8.uur kom ook bij de
musen berg terug
van Af mus berg oud dijk rigtin het weil ze bos
rigtin Loil gegaan rigtin mus berg,
vanavond Hadden wij duo Fiets voor Het eerst mee
dan laatst keer Fiets voor winterstop ,
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STUKJE UIT DE GELDERLANDER:

AGENDA:
Woensdag 26 december:
Géén instuif
Woensdag 2 januari:
Eerste sportinstuif 2019
Woensdag 2 januari:
Nieuwjaarsborrel
Woensdag 9 januari:
Bestuursvergadering
Woensdag 27 februari:
Carnaval

IN MEMORIAM: LEON THIJSSEN
Op 14 oktober is onze vrijwilliger Leon Thijssen
overleden. Leon was sinds 2005 een trouw
vrijwilliger, die altijd de deelnemers vervoerde
naar onze instuif. Eerst uit Zeddam en later
ging hij naar Zelhem om daar Tom, Nel en
Karin op te halen.
Op 19 oktober namen we afscheid van hem
tijdens een dienst in de kerk van Kilder. Zijn
vrouw Helma bedankt ons in een brief voor het
getoonde medeleven, op welke wijze dan ook.
Een paar woorden uit haar dankbrief:
“Hij reed graag samen met zijn mensen uit Zelhem
naar Didam op woensdagavond. Geen leuk
feestavondje kon hem daarvan weerhouden. Hij
kon zo mooi vertellen over die blije avonden.”
Wij missen hem allen zeer. Wij vinden het,
evenals zijn vrouw Helma, heel fijn dat
zijn vriend Eef Koenders nu steeds op de
woensdagavonden het vervoer voor de
mensen uit Zelhem verzorgt.
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VERSLAG JEROEN ZAALVOETBALTOERNOOI
Jeroen vertelt het volgende over het toernooi:
“Wel leuk, wel goed gevoetbald, plezier maken samen.
Allemaal de beste goals gemaakt. Ik wil bedanken van de
sportinstuif, we hebben een bal gekregen en een beker.”
“Maik was er, gezellig weer met Maik, we kregen broodje
kroket en frietjes. Ik had lang getraind voor het toernooi,
samen met de anderen. Ook nog topscores weer erbij, 2
goals gemaakt, Carly 2 en ik 2. Ik ben geblesseerd, iemand
heeft tegen mijn kuitbeen getrapt. Denk dat het snel over
gaat. Ik ben niet moe geworden van het toernooi.”
STAGIAIRS
Ook dit jaar hebben we weer een aantal stagiairs.
Vijf mensen van het Graafschap College komen dit
seizoen weer hun kennis bij ons verbreden en lekker
helpen op de instuif.
We verwelkomen Remco, Thijs, Wesley, Steffan en
Dévi en wensen hen een fijn jaar!

Inleven
Wendy heeft verteld over haar leven in haar rolstoel
en hoe moeilijk het is om afhankelijk te zijn. Ze heeft
haar ik-verhaal voorgelezen, waarin ze duidelijk maakt
hoe je het best met haar om kunt gaan.
Een bijzonder verhaal waar we erg van onder de
indruk zijn. Super gedaan! Voor ons een teken om
goed te luisteren naar onze deelnemers. Dank je wel
Wendy!
Bestuurlijke zaken en vragen
Een aantal zaken rondom de privacywet zijn
uitgevoerd. Er komt nog een klus aan, dat is de VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag). Binnenkort zullen we
iedereen berichten. Er zitten voor onze instuif geen
kosten aan, gelukkig! Wordt vervolgd!
Actief bezig zijn
Youri had in de zaal een activiteit georganiseerd;
kussen trefbal. Er zijn twee teams gemaakt en je
moest elkaar met kussens afgooien. Was erg leuk om
te doen met z’n allen.

VERSLAG VRIJWILLIGERSVERGADERING.
Op woensdag 10 oktober hebben wij een
vrijwilligersbijeenkomst gehouden.

Gezellig samenzijn
We hebben gezellig nagezeten!

De bijeenkomst stond in het teken van:
• inleven in 1 van onze sporters, Wendy Spaan.
• bestuurlijke zaken en vragen
• actief bezig zijn
• gezellig samenzijn

REANIMATIE
Woensdag 3 oktober hebben we weer een
herhalingsles en oefening gehad over reanimatie, er
waren die avond 7 personen aanwezig die allemaal
hun diploma weer met een jaar verlengd hebben.

Wil je ook
zo’n mooi
clubblad?
Maak het met
editoo!

www.editoo.nl
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bel 085.7737742

mail blij@editoo.nl
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