INFO
UITGAVE VAN SPORTINSTUIF DE LIEMERS

NIEUWE LAY-OUT VAN HET INFOBLAD
Zoals jullie eind 2018 al gezien hebben, gaat onze
INFO er anders uitzien, dit allemaal dankzij Ellen en de
baas van Ellen. Het bedrijf editoo sponsort onze INFO.
CARNAVAL
Op woensdag 27 februari vierden we weer ons
jaarlijkse carnavalsfeest. Heel veel deelnemers
kwamen mooi verkleed. Rond half acht kwam ons
huisorkest Bacchus binnen met Prins Bram en zijn
adjudanten Robbie en Jan. Dit was het moment waar
veel sporters op wachten, want nu konden ze dansen
en de polonaise lopen. Na een half uurtje hossen,
werden in de kantine tijdens het drankje de prijzen
uitgereikt voor de mooist verkleedde deelnemers.
Jeroen Reijmer, Ilse Smeenk en Bart Smits waren dit
jaar de gelukkigen. Alaaf!

TANDEM FIETSEN
Op woensdag 3 april is het weer zover, de klok is
verzet en het wordt al weer langer licht. Dus kom op,
de banden worden weer opgepompt door Tonnie Ros
en we fietsen de wijde omgeving weer in. We gaan
dan ook fietsen met de duofiets, die we vorig jaar op
de laatste fietsavond gekregen hebben. We hopen op
vele fietsavonden. Natuurlijk hopen we op goed weer
de eerste fietsdag.
COLLECTE FSG
Dit jaar zal de collecte van het FSG georganiseerd
worden door Sylvia en haar familie. Er worden altijd
nog collectanten gezocht, dus wie er een paar uur
over heeft en iets voor de instuif wil doen, geef je op
bij Sylvia of bij ons of Elly bij de kassa. De collecteweek
is van 31 maart tot 6 april.

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
Woensdag 20 maart na de instuif is er een
vrijwilligersbijeenkomst. Er wordt iets verteld over het
lentefeest, start tandemseizoen en wat er verder nog
ter tafel komt.

De collectebussen kunnen woensdag 27 maart
opgehaald worden tussen 19.00-20.00 uur in de
Muizenberg. De bussen graag op dinsdag
9 april tussen 19.00-19.30 uur weer inleveren in de
Muizenberg.

LENTEFEEST
Het lente feest komt er weer aan op woensdag
27 maart. Ook dit jaar wordt het weer georganiseerd
door onze stagiaires. We zijn benieuwd wat ze
bedenken!

WEBSITE
We hebben een vernieuwde website die gaat bij
gehouden worden door Ellen Overgoor. Neem
allemaal eens een kijkje op de site:
www.sportinstuif-liemers.nl
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Woensdag 27 februari: Carnaval
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