ZPC Livo wenst
iedereen fijne
feestdagen en een

gelukkig 2014!
NIEUWSBRIEF januari
Nieuws






Zwembad Meekenesch wint Meer dan
Handen’ vrijwilligersprijs 2013! Lees
het verslag verderop in deze
nieuwsbrief.
In de kerstvakantie komt een aantal
zwem- en waterpolotrainingen te
vervallen. Lees welke dat zijn op
livo.nl.
Anke Halink bijt de spits af met een
nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: ‘In
the spotlight’. Deze is verderop in
deze nieuwsbrief te vinden.

Zwembad Meekenesch wint
‘Meer dan Handen’
vrijwilligersprijs
Zwembad Meekenesch heeft de ‘Meer dan
Handen’ vrijwilligersprijs in de wacht gesleept
in de categorie ‘landelijke en regionale
vrijwilligersorganisaties'. Deze mooie prijs
heeft het te danken aan de, zoals de jury het
zei, “uiterst professionele organisatie door de
samenwerking tussen professionals en
vrijwilligers”.

Agenda






4 januari – Oliebollentoernooi en
kerstborrel
11-12 januari – Gelderse
kampioenschappen in Arnhem
11 januari – Eerstvolgende wedstrijd
Pupillen en Aspiranten
18 januari – Eerstvolgende
wedstrijden D1, H1, H3 en H5
25-26 januari – Eerstvolgende
wedstrijden D2, D3, H2 en H4

Lees het persbericht op livo.nl

Oliebollentoernooi
4 januari zal weer het jaarlijkse
oliebollentoernooi plaatsvinden. Dit jaar zal
dat voor het eerst volledig gebeuren in en
rond zwembad Meekenesch.
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Om 15:00 zal er worden afgetrapt met een
zwem- en waterpolominioren toernooi. Vanaf
16:00 kunnen kinderen vrijzwemmen en is er
voor de jeugd vanaf gemengd en senioren een
man-meer toernooi, zwemestafette en een
quiz. Vanaf 18:00 kan er in de clubruimte een
hapje en drankje worden genuttigd, waarna
de avond wordt afgesloten met de
traditionele kerstborrel.

Nipte nederlaag Livo Heren 1
De heren van Livo begonnen de wedstrijd
sterk en de sfeer zat er goed in. Iedereen was
er erop ingesteld de punten thuis te houden.
Mede door de motivatie van de spelers en de
goals van Daan Ratering en Arjan Bokkers,
wonnen de heren van Livo de eerste periode
met 2-1.
Lees verder op livo.nl

In the spotlight
In deze nieuwe rubriek wordt elke keer een
(ex-) Livo lid aan de tand gevoeld in een paar
korte vragen. Deze keer met Anke Halink,
speelster van
dames 1.
Waarom ben je
ook bij Livo
gegaan?
Na dat ik mijn
zwemdiploma heb
behaald ben ik bij Livo gegaan. Ik zit nu ook al
zo’n ongeveer 15 jaar bij Livo. Waarom ik er
bij ben gegaan weet ik zo niet, maar me zus
Lieke zat er ook al op en die vond het erg leuk.
Wat zijn je leukste herinnerringen aan je
Livo periode tot nu toe?

Ik heb heel veel leuke herinnerringen aan Livo.
Maar vooral de Livo feestjes zijn altijd erg leuk
en de kampioenschap feestjes. Ook de
weekendjes weg met dames 1 zijn altijd een
groot feest.
Wat zijn volgens jou de ingrediënten
voor een leuk feestje?
Gezellige mensen, muziek en lekkere drankjes.
Welk dames 1 weekend was meest
favoriet en waarom?
Ik heb niet specifiek 1 weekend wat mijn
favoriet is. Tot nu toe zijn alle weekendjes weg
erg geslaagd geweest met dames 1. Elk
weekend ontstaan er leuke/hilarische
verhalen en doen we leuke activiteiten, zoals
bijvoorbeeld een naakte man schilderen,
cocktails maken en paintballen. Het weekend
van 21 december zijn we ook weg geweest,
we zijn naar Eindhoven geweest. Ook dit was
enorm geslaagd, wat goed georganiseerd is
door Carmen, Tess en Breanne.
Doe eens een voorspelling waar Livo
dames 1 aan het einde van het seizoen
staat in de ranglijst.
Op dit moment staan we tweede in de
competitie, het gaat erg goed. Dit seizoen is
de 1e klasse bond opgedeeld in 2 pools. Vanaf
februari gaat de nummer 1 t/m 3 tegen elkaar
spelen en de nummer 5 t/m 7. Nummer 4
speelt onderling nog een wedstrijd. Ik denk
dat we het eerste deel van de competitie wel
bij de nummer 1 t/m 3 eindigen. Wat we in
het tweede deel gaan maken is lastig om te
zeggen. Ik denk dat het dan nog wel zwaar
gaat worden.
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