
Het bestuur 
De zomer komt langzaam in aantocht en veel 
sporters en vrijwilligers kunnen hier op de 
woensdagavond extra van genieten tijdens het 
tandemfietsen of wandelen. Wat een mooie 
periode is dit! De afgelopen tijd hebben we niet 
alleen van het weer genoten, maar ook van de 
sportieve receptie ter ere van ons 40-jarig jubileum.  
 
Deze INFO staat vol met informatie over de 
afgelopen en de komende periode. 
 
Veel leesplezier!  
 

Namens het bestuur, Wilma Blom 
 
 
 

In de agenda…  
 18 mei – Duitse sportvrienden komen bij ons 

 15 juni – Duitse sportvrienden komen bij ons 

 2 juli – Jubileumfeest sporters & vrijwilligers 

 20 juli – laatste keer sporten voor dit seizoen 

 27 juli t/m 31 augustus - zomervakantie 

 7  september – We kunnen weer sporten!  

 
 

 
 
 
 
 

Een succesvolle collecteweek!  
We zijn ontzettend dankbaar voor alle collectanten die ook dit jaar weer de 

deuren langs zijn gegaan met de collectebus. En met succes. Want we 

hebben weer een mooi bedrag op weten te halen van €1502,87. 

Van dit bedrag gaat 75% naar het FSG en 25% is voor onze eigen stichting. Dit 

houdt in dat €375,75 voor ons is. Hier zijn wij erg blij mee, alle kleine beetje 

helpen.  

Ondanks onze enthousiaste collectanten, 

hebben wij ook dit jaar een paar wijken 

gehad waar niet gecollecteerd is. Dit 

omdat we te weinig collectanten hebben. 

Mocht u iemand hebben in uw omgeving 

die ons volgend jaar graag zou willen 

helpen, laat het ons dan weten! 

Collectanten: nogmaals bedankt!  

 
 
Sportieve receptie 40- jarig jubileum  
Woensdagavond 6 april jl. was de sportieve receptie ter ere van ons 40-jarig 
jubileum. Het was een bijzonder gezellige avond. Bijzonder was dat er veel 
mensen van 40 jaar geleden aanwezig waren. Zij keken hun ogen uit toen ze 
zagen hoe groot de spel en sportinstuif in al die jaren is geworden.  
De aankleding en de activiteiten in de zaal waren opgezet door de stagiaires, 
het zag er erg mooi en goedverzorgd uit. Voor alle vrijwilligers was er een 
nieuw shirt, ook deze zijn erg mooi geworden. De sporters zullen tijdens het 
feest in juli een klein presentje krijgen.  
Foto’s van deze mooie avond, staan op de fotopagina van deze INFO. 
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Sporters uit Duitsland 
De sporters uit Rees en Emmerich komen 
tegenwoordig met zijn allen op één avond. Elke 3e 
woensdag van de maand zijn ze in de Muizenberg 
om samen met ons lekker te sporten. Kijk in de 
agenda op de eerste pagina van dit boekje om te 
zien wanneer ze allemaal komen!  
 

 Start tandemseizoen 
Nog vóór de sportieve receptie, was op 30 maart de 

opening van het nieuwe tandemseizoen. Wethouder 

Ingrid Wolsing van de gemeente Montferland was 

aanwezig om het seizoen te openen. Zij was echter zo 

enthousiast, dat ze besloot om meteen maar een 

rondje met de tandemfietsers mee te fietsen. Nu maar 

hopen op heel veel zonnige woensdagavonden, zodat 

de tandemfietsers, maar ook de wandelgroep, kunnen genieten van het 

mooie weer.  

Na het sporten was er (zoals jaarlijks) een vrijwilligersbijeenkomst. Veel 

vrijwilligers waren aanwezig en het was goed om samen om de tafel te zitten 

en verschillende onderwerpen te bespreken. Bedankt vuur jullie inzet!  

 

Feestavond 2 juli 
Op zaterdagavond 2 juli gaan we dit jubileum vieren met onze deelnemers en 

vrijwilligers. Het wordt een bijzonder mooi feest bij de Plok. We starten het 

feestje om 17.00 uur en we zullen doorgaan tot 21.30 uur. Er kan natuurlijk 

geen feest gevierd worden zonder muziek, band Pluto 34 verzorgt tijdens dit 

feestje de muziek. Erg leuk, omdat de bandleden allemaal uit Didam komen!  

Vrijwilligers van de sportinstuif en sporters zullen voor dit feest binnenkort 

een persoonlijke uitnodiging krijgen. Houd de brievenbus maar in de gaten!  

 Zomervakantie 
De lente is in volle gang en langzaam komt de 
zomerwarmte onze kant op. Tenminste… laten 
we er maar even vanuit gaan dat ook 
Nederland kan genieten van zomers weer! Ook 
dit jaar zal de sportinstuif dicht zijn in de 
zomerperiode. Dit betekend dat er van 27 juli 
t/m 31 augustus geen sporten is. De laatste 
avond sporten voor dit seizoen is op 
woensdagavond 20 juli, op 7 september zullen 
we allemaal met nieuwe/frisse energie weer 

gaan sporten!  
 

Foto’s op internet 
Wij zullen nu en in de toekomst steeds vaker gebruik maken van het internet. 
Door het internet kunnen wij een veel breder publiek bereiken en hiermee 
mensen informeren. Het is bovendien leuk om actueel nieuws op deze 
manier te verspreiden. De Sportinstuif heeft op dit moment een 
facebookpagina en een internetsite. Verschil is dat de website geheel in ons 
eigen beheer is (en dus ook de informatie die erop komt te staan) en dat de 
facebookpagina commerciëler is opgezet, een zogeheten social media bron.  
 
Wij zullen u binnenkort per 
brief vragen of u ermee 
instemt om foto’s op internet 
te tonen. Hiermee maken wij 
onderscheidt tussen onze 
eigen website en de 
facebookpagina, zo kunnen wij 
een start maken aan onze 
fotopagina.  
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        - Naast de voetbaltrainingen op woensdagavond, coaching tijdens  

     voetbaltoernooien op zaterdag (max. 5x per jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens een avondje kijken. Voor meer 

informatie kunt u mailen naar: wblom89@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
30e jaargang, nummer 3    mei 2016 

Secretariaat: 
 

Hermien Hendriks 
Veldstraat 40 

6941 BE Didam 

sportinstuif.liemers@gmail.com 
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