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NIEUWSBRIEF januari 2016 

Nieuws 
 Karijn Wopereis is gekozen als pupil 

van de maand. Zij zal zaterdag 16 

januari aanwezig zijn bij de wedstrijd 

van dames 1. 

Agenda 
 16 januari, 18:45: Dames 1 tegen 

HZPC/Avéna 

 16 januari, 20:00: Heren 1 tegen De 

Veene 

 24 januari, 13:30: Jeugdwaterpolo-

clinic van Vivian Sevenich 

 31 en 31 januari: NJJK 

Trainingsuitval 

voorjaarsvakantie 
Van 8 tot 12 februari is de voorjaarsvakantie in 

Lichtenvoorde. In deze periode komen de 

jeugdtrainingen te vervallen, ook die van 

zaterdag 6 februari. De trainingen van 

zaterdag 13 februari gaan wel door! 

Nieuwjaarsreceptie 
Het vuurwerk was nog niet uitgeknald en de 

oliebollen van het oud en nieuwfeest nog niet 

verteerd, of de traditionele LIVO 

nieuwjaarsreceptie stond weer voor de deur. 

Extra vroeg dit jaar, op 2 januari. Vanaf 4 uur 

was het zwembad geopend voor 

vrijzwemmende kinderen en sommige 

ouderen. Na een welkomstwoordje van 

Raymond reikte hij ook de beker van 

verdienste uit. Dit jaar ging de beker naar een 

van de 'stille' krachten van de zwemtak: Riëtte 

Vonhof. Zij zet zich al vele jaren in bij de 

organisatie en official-taken van de 

zwemwedstrijden. Zichtbaar blij kreeg zij de 

beker overhandigd. 

 

Na dit mooie moment kwam de net zo 

traditionele (tweede jaar al) nieuwjaarsduik 

om het jaar spetterend te beginnen. Ook dit 

jaar was er een nieuw onderdeel 

geïntroduceerd: Duik-je-rijk. Door het 

opduiken van muntjes maakte alle kinderen 

kans op het winnen van leuke prijsjes. Veel 

kinderen gingen dan ook moe door het spelen 

en duiken, maar met een of meerdere nieuwe 

aanwinsten naar huis. 

In de clubruimte was in de tussentijd de 

receptie losgebarsten. Onder het genot van 

een drankje en een heerlijk 
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gehaktballenbuffet werd iedereen een 

gelukkig jaar gewenst en werden de kerst en 

nieuwjaarsfeesten uitvoerig besproken. Het 

bleef nog lang onrustig en vooral gezellig in de 

kantine. 

 

Stichting Exploitatie 

Meekenesch 3 jaar 
Afgelopen 2 januari werd Stichting Exploitatie 

Meekenesch (SEM) 3 jaar oud. Na een periode 

van strijd en onzekerheid, nadat de 

gemeenteraad besloot het zwembad te 

sluiten, Kreeg het Lichtenvoordse zwembad 

nieuw leven. Nooit eerder gedaan en wellicht 

onhaalbaar, maar met de rug tegen de muur, 

was dit de enige optie.  

Sindsdien zijn de nodige vernieuwingen 

doorgevoerd. Het pand zelf is opgeknapt en 

de installatie vernieuwd. Tegenwoordig 

kunnen we genieten van de fantastische 

tegelmuur. Ook zijn de openingstijden 

verruimd en worden leuke activiteiten 

georganiseerd. Voorheen was het zwembad ’s 

ochtends niet open. Nu trekt het gemiddeld 

meer dan 40 bezoekers. Denk bijvoorbeeld 

ook aan de Cross-triathlon, georganiseerd in 

samenwerking met Lopersgroep ’90, WTC 

Keitrappers en ZPC Livo. Deze triathlon trok 

beide keren heel veel deelnemers. Er is nu een 

opblaasglijbaan en buiten kan 

gebeachvolleybald worden. En voor minder-

validen is er nu een rolstoellift.  

Ook voor komende jaren staat er voldoende 

op de agenda. Zo wordt er hard gewerkt om 

een warmteleiding van de BIR naar, onder 

andere, ons zwembad aan te leggen. 

Vrijwilligers blijven de sleutel tot succes, dus 

nieuwe vrijwilligers worden steeds weer 

opgeleid. Het totale vrijwilligersaantal groeit 

zelfs. 

Al met al kan er dus geconcludeerd worden 

dat SEM, op 3-jarige leeftijd, geen stuntelige 

kleuter is, maar een volwaardig- en 

goedlopend bedrijf. Hiep Hiep Hoera! 

Resultaten Grote Clubactie 
Ook dit jaar was de Grote Clubactie (GCA) 

weer een groot succes en heeft de actie weer 

een groot bedrag opgeleverd voor de kas van 

ZPC LIVO. In totaal was de opbrengst €1946! 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de 

aanwezige meest fanatieke GCA-lot-verkopers 

nog even in het zonnetje gezet met een mooie 

prijs. De meeste loten werden dit jaar 

verkocht door: 

 

1. Senna te Molder, met maar liefst 48 

verkochte loten! 

2. Lynn Rötter, met 28 loten, en 

3. Mette te Molder en Sam Maes, beiden 

met 26 loten 
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Barry Down Unda 
 

Barry is nu alweer ruim 8 weken aan de 

andere kant van de planeet en daarom is het 

tijd voor een korte update. 

 

Na zijn aankomst in Sydney bestonden de 

eerste weken vooral uit feesten  

 
 

En barbecueën: 

 

 

Helaas raakte daardoor de portemonnee snel 

leeg en moest er een manier gevonden 

worden om deze activiteiten te bekostigen. 

Dit werd al snel een baantje als propper en 

ARBO inspecteur bij een powerboat, waarbij 

hij natuurlijk kon terugvallen op zijn ervaring 

bij het heren 1 weekend: 

 

 
 

In Sydney heeft hij een appartementje met 

een stel andere jongeren. Barry is van plan om 

over een paar maanden, als hij weer wat 

verder gespaard heeft, verder te reizen langs 

de oostkust.  


