NIEUWSBRIEF december 2015
Nieuws
Nieuwe badmutsen
Er zijn nieuwe LIVO
badmutsen te bestellen
bij Vera, voor €7,50. Wil
je ook zo’n mooie
badmuts, stuur dan een
mailtje naar
vera@livo.nl.

schoolslag en 100 meter vlinderslag en Dave
Holweg op de 100 meter vrije slag.
Lees het hele verslag op livo.nl

Trainingsuitval rond de Kerst
Tijdens de Kerst en Nieuwjaarperiode
vervallen de trainingen op onderstaande
dagen
 donderdag 24 december
 vrijdag 25 december
 zaterdag 26 december
 donderdag 31 december
 vrijdag 1 januari
 zaterdag 2 januari

Yancy pupil van de maand
Agenda





13 december, 14:00: Gemengd < 15
tegen Scholtenhagen
19 december, 14:00: C-competitie
deel 3 in Lichtenvoorde
20 december, 14:00: Heren 4 tegen
Montferland 2
2 januari: Nieuwjaarsborrel

Yancy was in november gekozen tot pupil van
de maand en mocht daarom een wedstrijd van
Dames 1 van heel dichtbij meemaken.
Natuurlijk was er ook nog even tijd voor een
groepsfoto:

Zwemploeg ZPC LIVO gaat voor
klassebehoud
Tijdens de Regio Oost A-competitie zwemmen
heeft ZPC LIVO goede zaken gedaan door
Montferland uit ’s-Heerenberg ruim achter
zich te houden. NDD uit Doetinchem bleek
andermaal te sterk. Meedoen voor de
bovenste plaatsen is een brug te ver, maar
klassebehoud lijkt zo goed als zeker.
Eerste plaatsen waren er voor Jason Browne
op de 200 meter vrije slag, 50 meter

Ditmoetjemeemakenweekend
Op zaterdag 28 november stond het
DMJMMW gepland voor de doelgroep 12 tot
16 jaar. Op het programma stond als eerste
skiën in Bottrop.
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Om 13:00 vertrokken we met een touringcar
naar Bottrop. Om 15:30 konden de
gevorderde skiër de baan op. De rest moest
nog even wachten op de skileraar. De helft
van de groep kreeg skiles en de nadere
kinderen kregen snowboardles.

aangevuld. De avond was immers net
begonnen.
Na het buffet werden de latten weer gepakt
en werd de piste weer opgezocht.
Rond 19:00 uur vertrokken we weer naar
Lichtenvoorde. Daar hadden Jeroen en Roy de
Stormbaan opgezet. Jeroen daagde de jeugd
uit om zijn record te verbreken. Dat is niet
gelukt maar iedereen deed zijn of haar best!
Dat leverde leuke filmpjes op ( deze zijn te
zien op de Facebookpagina van Livo.
Tot in de late uurtjes werd er gezwommen,
gepoloed en gespeeld op de opblaasbare
glijbaan en de hond!

Dat viel nog niet mee om zonder vallen op het
bord te blijven staan. Maar de groep
snowboarders hield het vol tot het eind van de
dag! Ook de groep skiërs probeerden na de les
de piste uit. Dat leverde leuke beelden op.

Na het zwemmen was er, tot onze verbazing,
nog energie over om het spel Weerwolven te
spelen.
Uiteindelijk werden ook de weerwolven moe
en werden de luchtbedden opgezocht. De
kleedkamers waren omgebouwd tot
slaapkamers voor de jongens en de meiden.
Zondagmorgen hadden de leiders Bram en
Tara een lekker ontbijt verzorgd. Door Bram
werden de eieren gebakken.
Om 10:00 uur werd het DMJMMW afgesloten.
Iedereen ging moe maar voldaan naar huis.
Wij kijken terug op een super weekend en
kijken alweer uit naar volgend jaar!

Na het skiën stond er een buffet klaar. Daar
werden de verbrandde calorieën weer even

Leerlingen Prakticon leveren
mooi werk
Sinds dit schooljaar is een groep leerlingen van
Praktijkschool Prakticon uit Doetinchem elke
donderdag te vinden in en rond het zwembad.
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De Sint bezoekt het zwembad
Zaterdag 28 november stond het
sinterklaasfeest op het programma.
Het zwembad was mooi versierd voor de
verjaardag van de Sint. Hij kwam om 11:00 uit
langs samen met vier pieten.
Onder leiding van Herbi Bomers klaren zij
allerlei klusjes, zoals schoonmaken en
versieren van de clubruimte, onderhoud van
het meubilair, bijhouden van de buitenplaats
en draaien ze mee met de vrijwilligers.

Na een ochtend hard werken zorgen zij
uiteraard zelf voor een lekkere lunch.

Er was een reuze stormbaan opgebouwd in
het zwembad. De kinderen schoten over de
baan als vliegende pepernoten. Sinterklaas
was trots op de kinderen van Livo. Hij zag dat
ze alweer sneller konden zwemmen dan vorig
jaar.
Als afsluiting wilde Sinterklaas nog wat dansjes
zien van de kinderen. Uit de geluidsboxen
galmde de muziek van K3. De pieten dansten
samen met de kinderen. Daarna vertrok
Sinterklaas weer met zijn pieten. De kinderen
kregen lekkere pepernoten en een
chocoladeletter mee naar huis.
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Strandlodge krijgt Michelinster
Restaurant Strandlodge in Winterswijk,
gerund door chefkok en LIVO-lid Mike Vrijdag,
heeft een prestigieuze eerste Michelinster
mogen ontvangen. Een teken dat de keuken
van Strandlodge een bijzonder hoge kwaliteit
levert. Een geweldige prestatie van Mike en
zijn personeel. Gefeliciteerd!

verantwoordelijk voor het samenstellen
daarvan.
De rest van de PRC (Dirk, Karlijn, Joost) vindt
het erg jammer dat ze stopt. Dit omdat ze
altijd met veel enthousiasme en inzet leuke
verhalen aanleverde, vooral over zwemgerelateerde zaken.
Ook via deze weg willen we Aranka hartelijk
danken voor de jarenlange inzet voor de
redactiecommissie en PRC en wensen haar
heel veel succes bij haar volgende
uitdagingen!
Tenslotte zouden we via deze weg duidelijk
willen maken dat we nog steeds op zoek zijn
naar nieuwe commissieleden, voornamelijk
met verbinding naar de zwemtak.

Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 2 januari vindt de LIVO
nieuwjaarsreceptie weer plaats in de
clubruimte. De precieze inhoud blijft nog even
geheim, maar het zal weer een bruisend
geheel worden. Ook zijn er een paar nieuwe
onderdelen te verwachten. Tot dan en alvast…

Foto gemaakt door Lawrence Mooij

Aranka Bloemberg stopt bij de
PRC
Na 8 jaar heeft Aranka Bloemberg besloten te
stoppen bij de PRC (vroeger
redactiecommissie). In die lange tijd heeft ze
de periodes van de papieren boekjes (in kleur
en zwart-wit) nog meegemaakt en was ze oa

Fijne feestdagen
en gelukkige
jaarwisseling!
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