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UITGAVE VAN SPORTINSTUIF DE LIEMERS

INFO

VOETBALTOERNOOI REES
We vertrokken vol goede moed om 8.30 vanaf de 
Muizenberg. In Rees aangekomen moesten we 
de eerste wedstrijd pas om 10.30 spelen. In totaal 
5 wedstrijden in de poule, één wedstrijd werd 
gewonnen met 2-0, de anderen verloren met resp met 
2-0 , 5-2 , 5-0 en 3-0.

Doelpunten werden gemaakt door Kaily, Jeroen en 
Sharon. Het snelste doelpunt van het toernooi werd 
gemaakt door Sharon binnen 5 seconden na de aftrap.

We eindigden op plaats 5 in de poule en dat leverde 
een mooie beker op en een beker voor het sportiefste 
team. Al met al een leuke dag.

Tijdens het toernooi moest ik naar de WC,, wat bleek 
door te luisteren, Jeroen en Bart waren de tactiek voor 
de volgende wedstrijd aan het bespreken( deur op 
slot ), wel effe gelachen dat dit op de WC moest 
gebeuren en wat ze bespraken.

Bertus Heymen

In april zijn we ook met een groep naar het toernooi in 
Kampen geweest. Ook dit was een fijne dag met veel 
gezelligheid.

FSG COLLECTE
Dit jaar hebben we ook weer gecollecteerd voor 
het Nationaal Fonds Gehandicapten. De organisatie 
hiervan lag dit jaar bij Silvia Eijt. 

We hebben samen € 1423,- opgehaald. De helft 
hiervan is direct voor onze instuif, dus ruim € 700,- is 
weer teruggestort op onze rekening. Een mooi bedrag! 
Dank aan alle collectanten! En aan Silvia natuurlijk!

TANDEMFIETSEN
Op 3 april was de klok verzet, dus kon het fietsseizoen 
weer beginnen. De aftrap werd gedaan door Elly, onze 
kassière, die onlangs 90 jaar was geworden. Zij werd 
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warm ingepakt en met Annie ging ze een ritje maken 
op de duofiets. Achteraf bleek, dat ze de hele tocht 
had meegefietst! Knap hoor! Het was een fijne tocht, 
waarmee ons tandemseizoen weer voor geopend 
werd verklaard. Tonnie had alle tandems weer super 
in orde. En nu maar hopen op veel mooie woensdagen 
om te fietsen.

LENTEFEEST 
Ook dit jaar kregen onze stagiaires weer de opdracht 
om het lentefeest te organiseren. Dit feest vond 
natuurlijk weer plaats op 27 maart in onze sporthal 
“de Muizenberg”. 

Tijdens deze avond stond de zaal vol met leuke 
spelmaterialen voor onze deelnemers. Zo kon je o.a. 
een bal vanaf een verhoging proberen in een doel te 
slaan, twister spelen en sjoelen. Het grote luchtkussen 
stond er om op te klauteren en lekker weer vanaf te 
glijden.

Bij de spellen stonden onze vrijwilligers om de 
deelnemers te begeleiden. Elke deelnemers had een 
stempelkaart, waar een mooie stempel of sticker op 
kwam als een spel gedaan was. 

Het was een mooie sportieve avond, waarbij de 
deelnemers veel plezier hebben gehad.

VRIJWILLIGER VAN DE UITGAVE
We willen in elke uitgave een vrijwilliger in het 
zonnetje zetten en deze eerste keer is dat onze 
kassière Elly.

Elly Oremus, ook wel eens “oma Elly” genoemd, is al 
januari 1982 betrokken bij onze instuif. Ze zit ook al 
bijna vanaf die tijd aan de kassa. Elke woensdagavond 
is ze aanwezig, int de centjes en deelt de bonnetjes uit. 
In maart is Elly 90 jaar geworden en ondanks deze 
hoge leeftijd nog steeds actief als vrijwilliger! Ze doet 
het ook nog steeds goed met al dat geld aan de kassa, 
een kasverschil kent Elly niet!

Elly kent natuurlijk ook alle gezichten van de 
deelnemers, vrijwilligers en stagiaires, ouders en 
begeleiders. Ze weet er niet altijd een naam bij, 
maar wel wie bij wie hoort. Ook heeft ze altijd veel 
belangstelling voor iedereen en voor het wel en wee 
van de mensen om haar heen.

Bij de opening van het tandemseizoen mocht Elly, 
bij wijze van aftrap, in de duo-fiets mee. Dit vond ze 
geweldig! En waar iedereen dacht: ze rijden een kort 
rondje, fietste ze de hele route mee! 

Elly, we hebben elke woensdag veel plezier met haar 
aan de kassa en we hopen dat dit nog wel enige jaren 
zo door blijft gaan.

VAKANTIE
Natuurlijk gaan we ook deze zomer weer genieten 
van een welverdiende vakantie. De laatste instuif is 
op 3 juli en we beginnen weer op 21 augustus. Fijne 
vakantie allemaal!

OPEN INSTUIF NA DE VAKANTIE
21 augustus de eerste instuif mogen belangstellenden 
mee komen sporten. We denken dan aan ouders, 
broers/zussen, vrienden of andere familieleden en 
belangstellenden. Na het sporten is er een gezellig 
koffiemomentje.

VRIJWILLIGERS BEDANKMIDDAG
Deze is niet zoals gebruikelijk voor de vakantie maar 
we doen het nu net na de vakantie. Een gezellige 
start van een nieuw seizoen. Noteer de datum in de 
agenda: 24 augustus.

ZAALVOETBALTOERNOOI
Het 29e zaalvoetbaltoernooi van onze instuif is dit 
jaar op 21 september. We hopen er weer een mooie 
dag van te maken, met de uitgenodigde teams, onze 
voetballers en alle mensen er omheen. En natuurlijk 
de supporters op de tribune. Dus zet de datum in de 
agenda en kom aanmoedigen!

AGENDA:

Zaterdag 22 juni: 
1e Achterhoekse Unieke Spelen op
Sportpark Zuid in Aalten

Woensdag 3 juli:
Laatste instuif

Woensdag 21 augustus: 
Eerste instuif na vakantie

Zaterdag 24 augustus: 
Vrijwilligers bedankmiddag

Zaterdag 21 september: 
29e Liemers zaalvoetbaltoernooi

Zondag 22 september:
Opening nationale sportweek in Doetinchem 
op en rond het marktplein

Lentefeest!



4 SPORTINSTUIF DE LIEMERS

Wil je ook 
zo’n mooi
clubblad?

Maak het met 
editoo!

www.editoo.nl mail blij@editoo.nlbel 085.7737742

BEKIJK ALLE FOTO'S OP WWW.SPORTINSTUIF-LIEMERS.NL 

Opening tandemseizoen


