NIEUWSBRIEF juni 2015
Agenda



26 juni: Seizoensafsluiting
11 juli: autowasactie

Seizoensafsluiting
Vrijdag 26 juni zal het zwem en poloseizoen
feestelijk worden afgesloten met een
barbecue bij het zwembad. Uitnodigingen en
verdere informatie volgt nog, dus houd je
email in de gaten!

Autowasactie
Zaterdag 11 juli
vindt weer de
jaarlijkse LIVO
autowasactie
plaats. Dit keer
zullen bij de Albert
Heijn en de Jumbo auto’s van het winkelend
publiek gewassen worden om extra geld op te
halen voor de vereniging. Omdat we daarbij
zoveel mogelijk auto’s willen wassen hebben
we ook zo veel mogelijk vrijwilligers nodig om
te helpen. Het duurt van ongeveer half 9 tot 2
uur. Geef je dus op om te helpen! Dit kan met
een email aan autowasactie@livo.nl.

Flinke medailleoogst ZPC LIVO
Esli Brouwer, Mart Bluiminck en
estafette ploeg Gelders B Kampioen
De zwemploeg van ZPC LIVO heeft tijdens de
Gelderse Zomer B Kampioenschappen, die op
zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015 in zwembad
Rozengaarde in Doetinchem werden

gezwommen, maar liefst 13 medailles
gewonnen, te weten 3 gouden, 4 zilveren en 6
bronzen.
In totaal hadden de zwemmers van ZPC LIVO
31 starts, werden er vele persoonlijke records
gezwommen, moesten we jammer genoeg
een tweetal diskwalificatie incasseren, maar
overheerste de glans van het vele eremetaal
en dat bracht een opperbeste stemming en
veel vreugde en plezier met zich mee.
Lees het hele verslag op livo.nl

Gelders minioren
kampioenschappen Vaassen 13
en 14 juni
Door Lynn en Mijntje
We hadden de kampioenschappen. We
moesten ver rijden naar Vaassen. We hadden
er ontzettend veel zin in. We hadden het
gezellig met Rini en met haar arm want we
deden met Rini’s arm een spelletje. Na een
uurtje rijden waren we er eindelijk. Mijntje
moest 100 vrij toen was zij van haar serie 12e .
En Lynn moest 100 vrij en was 14e van haar
serie. Daarna was Mijntje weer met 50 vlinder
zij was zij 16e. Zondag we waren weer in
Vaassen. Lynn moest eerst 50 vlinder en was
gediscalificeert en anders was Lynn 11e. En na
de pauze moest Mijntje met 100 school en
was 8ste. Het is een heel ander zwembad. Als
je moet starten hoor je een piep. Dat was heel
raar. We zijn dat niet gewend. Toen we
zondag tussendoor moesten wachten en op
de terugweg deden we Mastermind. En toen
gingen we naar de Mc Donalds en daar had
Mijntje een Big Mac met grote patat en Lynn
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had kleine patat MAAR GEEN HAPPY
MEAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes de kinderen en leerkrachten van
groep 5
Pastoor van Arsschool, Lichtenvoorde

Superhelden Pinksterkamp
Het pinksterweekend stond ook dit jaar weer
in het teken van het LIVO Pinksterkamp, dit
jaar met als thema Superhelden.

Instuif schoolzwemmen
Pastoor van Arsschool
De drie ‘natte gymlessen’ zijn helaas voorbij!
Maar wat hebben de kinderen genoten in het
zwembad. Schoolslag, duiken, waterpolo,
borstcrawl, wedstrijden en door het gat
zwemmen. Ze hebben het allemaal gedaan.
Twee enthousiaste vrijwilligers van ZPC LIVO,
Vera en Rini, hebben deze drie lessen verzorgd
en zij hebben de leerlingen alle hoeken van
het zwembad laten zien. Alle leerlingen
hebben van ZPC LIVO een strippenkaart
gekregen om vier keer gratis mee te trainen.
En als beloning van de goede inzet een gratis
vrijkaartje om te zwemmen! Hierbij willen wij
de vereniging bedanken voor de geweldige
zwemlessen, de strippenkaart en het
vrijkaartje!
Ook bedanken wij graag de moeders die met
ons zijn mee gefietst. Zonder deze moeders
konden wij geen duik nemen in het zwembad.

Vrijdag
Om 17.00 uur verzamelden alle superhelden
zich op het zwembad. Er waren echte
spidermannen, catwomens, supermannen en
vrouwen en nog veel meer superhelden.
Iedereen was er klaar voor; een lang weekend
op (trainingskamp) om een echte superheld te
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worden. De locatie van ons kamp was dit jaar
in het Scoutinggebouw te Doesburg. Nadat
iedereen zijn of haar plekje op de slaapzaal
gevonden had, vertrokken we richting de
gymzaal. Daar werden de groepjes bekend
gemaakt. Zo hadden we de Super Mario's, de
Zorro's, de Batmans, de Popeye's en de Mega
Mindy's.

Met de groepjes werden er vervolgens nog
een aantal spellen gespeeld, waar naast
snelheid, acrobatiek ook slimheid belangrijk
was. Vermoeid keerden alle superhelden terug
naar hun basiskamp in het scoutinggebouw.
Op de verzamelplek kon iedereen bijkomen
onder het genot van een broodje knakworst
en chocolademelk, terwijl de rode draad
uitgelegd werd. Het is de bedoeling dat je met
je groepje zo veel mogelijk superdrank
verzameld om onzichtbaar te worden voor het
Kwaad. De fles met superdrank moet
vervolgens goed verstopt worden en na elk
spel wordt bekeken hoeveel van een bepaald
ingrediënt het groepje verdiend heeft. De
eerste nacht sliep iedereen laat. Hoeveel
superhelden energie zou iedereen nog over
hebben de volgende dag?

Zaterdag
Moe of niet, om 7.30 uur stond Ochtendgym
van Rona op het programma. Na deze
ochtendsessie werd er ontbeten en gezongen
voor superheld Noa die 12 jaar geworden was.
De ochtend werd het centrumspel in de regen
gespeeld. Gelukkig waren onze superhelden
niet van suiker en gingen ze fanatiek op zoek
naar de foto's met bijbehorende vragen. Na
het centrumspel zijn we naar het zwembad
gegaan, waar iedereen lekker twee uur
gezwommen heeft. De grootste regenbuien
hebben we daardoor gelukkig gemist. Vanuit
het zwembad liepen we met de hele club naar
de supermarkt, waar iedereen voor 2,50 euro
wat mocht uitzoeken. Zakken chips, snoep en
kauwgum werd mee terug gesleept naar het
kamp. De rest van de middag is het droog
gebleven.

Alle groepjes hebben buiten een vlag
geschilderd met het bijbehorende logo. Het
resultaat van de vlaggen werd in de avond
beoordeeld door de jury, bestaande uit Ewald,
Anne en Bram. Als beloning voor het harde
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werken werd er die avond patat met een
frikadel of kroket gegeten. De dag werd
afgesloten met een spannende
nachtwandeling; misschien heeft iemand het
Kwaad nog wel gehoord of gezien....

Zondag
De dag werd weer gestart met Ochtendgym
van Rona. Na een dansje en een spel, konden
we lekker ontbijten in de zon. De ochtend
stond in het teken van de voorbereidingen op
de Bonte Avond.

Er waren heel veel verkleedkleren en de
groepjes mochten zelf verzinnen wat ze die
avond voor stukje wilden doen. In de middag
werd er een Zeskamp gespeeld, met veel
spelletjes met water. Zo kon je punten
verdienen als je een natte spons in het gezicht
van Jeroen kon gooien, die vast stond in een
schavot. Ook was het een hele prestatie als je
met een dienblad gevuld met bekertjes water
de overkant kon bereiken. Onderweg werd er
namelijk met natte sponzen op je gegooid. Na
alle spelletjes en waterpret kreeg iedereen
best wel trek. Tijd om de bbq-tjes aan te
steken. Ook kwamen Bram, Ewald en Anne
langs. Ewald heeft dit jaar - na 10 jaar afscheid genomen als kampleider.

Na de bbq zijn we gestart met de Bonte Avond.
Vijf stukjes werden er opgevoerd. Leuke
toneelstukjes, maar ook het Superhelden
Journaal werd gepresenteerd. De Bonte
Avond werd gewonnen door de Zorro's!
Aangezien Rona die jaar voor het eerst als
leiding meeging en Thijmen Oonk voor het
laatst meeging, zaten zij tegenover elkaar in
de traditionele yoghurt/ pindakaas battle. De
avond sloten we af bij het kampvuur. Daar
bakten we broodjes en marshmallows.

Maandag
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De laatste ochtend mocht iedereen uitslapen.
Na het ontbijt, moesten de slaapzalen
opgeruimd worden. Een hele klus. Ook werd
het laatste spel gespeeld; Levend Superhelden
Kwartet. Na dit spel werden de punten
opgeteld en bleken de Super Mario's de
winnaars van dit kamp.
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