NIEUWSBRIEF augustus 2015
Nieuws


Waterpolowedstrijden gaan verhuizen
van Aalten naar Varsseveld. Zie
verderop in de nieuwsbrief.

Nederlands zilver op WK
waterpolo
De dames van Nederland, met natuurlijk
Vivian Sevenich in hun gelederen, hebben op
het WK waterpolo in Kazan een prachtige
zilveren medaille veroverd.

Agenda



22-23 augustus:
Ditmoetjemeemakenweekend
4 oktober: Lichtenvoordse Cross
Triatlon

Grote verhuizing
De thuiswedstrijden van het waterpolo zullen
komend seizoen plaatsvinden in het Van
Pallandtbad in Varsseveld in plaats van in
Aalten. De faciliteiten zijn hetzelfde als in
Aalten, maar deze verhuizing scheelt LIVO een
hele hoop geld dat nog steeds hard nodig is.
Wedstrijden van minipolo en trainingen
blijven als vanouds gewoon in ‘t Meekenesch.

Vivian was tijdens het toernooi veelvuldig als
midvoor te vinden en had zo een groot
aandeel in de topprestatie van Nederland.

Eerste trainingen
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen! Dat
betekent dat de zwem- en
waterpolotrainingen ook weer gaan starten en
wel als volgt:




Waterpolo senioren: Vanaf 10
augustus
Waterpolo junioren: Vanaf 24
augustus
Zwemmen: Vanaf 24 augustus
Gefeliciteerd met deze fantastische prestatie!
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waar LIVO veel mee kan doen.

Autowasactie
Vond je het straatbeeld in Lichtenvoorde na
11 juli ook zoveel schoner geworden? Dat kan
kloppen!
Werd de autowasactie wegens te weinig
aanmeldingen eerst nog uitgesteld, op 11 juli
vond deze dan toch echt plaats. Het uitstel
bleek zeker geen afstel, want een grote groep
enthousiaste wassers had zich aangemeld om
hun beste beentje voor te zetten voor LIVO.
Op de inmiddels vertrouwde locaties bij de
Albert Heijn en de Jumbo was het weer een
paar uur een mix van spetterend water,
vliegende sponsen en glimmende auto's.

Hartelijk bedankt Esli, Isha, Quinty, Jari, Ruud,
Tristan, Mart, Jesse, Marinka, Ruben, Emma,
Lynn, Merel, Lieze, Leonie, Anke, Simone,
Tom, Mark, Koen Robin, Cynthia en Roy!

Het weer hielp ook goed mee, al zorgde de
felle zon wel voor wat extra insmeren bij
sommigen. Dat het winkelend publiek zich ook
goed kon vinden in de actie bleek wel aan het
grote aantal auto's dat in die paar uurtjes
gewassen mocht worden.
Toen na die paar uurtjes het sop was
weggetrokken was het tijd voor een verdiend
bord patat op het terras achter het zwembad
en werd de eindstand bekend gemaakt: 1017
euro is er dit jaar opgehaald! Een mooi bedrag
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Waterpolotrainers
Het waterpoloseizoen begint al bijna en nog
steeds zijn er problemen bij het vinden van
trainer/coaches bij heren 1.
Inmiddels heeft dames 1 zich verzekerd van de
deskundige leiding van Han Otten. Hij gaat nog
een jaar de selectie trainen en dames 1
coachen. In beide gevallen wordt hij dit jaar
bijgestaan door Elsemiek Sevenich. Zij gaat als
assistent aan de slag bij de trainingen en de
wedstrijden.
Heren 1 blijft nog zoekende naar een
oplossing voor het trainer/coach probleem.
Suggesties kunnen altijd worden aangeleverd
via wpc@livo.nl.

Crosstriathlon
Zwembad Meekenesch, ZPC LIVO, WTC
Keitrappers en Lopersgroep ’90 bundelen voor
het tweede jaar de krachten. Zo komt na het
grote succes van vorig jaar wederom een
Lichtenvoordse Cross Triathlon, waarbij we de
drempel nog lager leggen! De 1/16 is dit jaar
niet alleen voor de jeugd maar ook voor
volwassenen en teams!
De crosstriathlon zal plaatvinden op 4
oktober. Kijk voor meer informatie op de site
van ‘t Meekenesch.
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