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1 juli vindt weer de seizoensafsluiting
plaats, waarbij ieder lid van de
vereniging is uitgenodigd voor een
hapje en een drankje om het seizoen
gezellig te besluiten.
De Stichting Exploitatie Meekenesch is
genomineerd voor een prijs in het
Rabobank Coöperatiefonds met een
springberg voor het buitenterrein. Dus,
zit je bij de Rabobank, breng dan je
stem uit op SEM! (voor 13 juni, via
deze site).

Agenda









21-22 en 28-29 mei: Gelderse
kampioenschappen
29 mei – 14:00: Zwemmen voor het
goede doel (mogelijk gemaakt door
LIVO <15 jaar)
3 juni: Informatieavond WPC
11-12 juni: Minioren finale
18-19 juni: Gelderse B
kampioenschappen, NJJK
25 juni: 6-kamp deel 6
Vrijdag 1 juli: Seizoensafsluiting

Van de bestuurstafel
Binnenkort zal er een brainstormavond
plaatsvinden om ideeën te verzamelen om
geld in te zamelen voor de LIVO-kas. Het
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belang hiervan is meerdere malen duidelijk
gemaakt, waaronder onlangs tijdens de ALV.
Het bestuur denkt dat er veel creatieve ideeën
binnen LIVO bestaan en hoopt dat deze vrij
komen tijdens deze brainstorm. Binnenkort
hoor je hier meer over!

Dolfijnwedstrijd.
Zaterdag 7 mei was de laatste dolfijnwedstrijd
van het seizoen. Deze wedstrijden zijn speciaal
voor de beginnende zwemmers. Met 7
fanatieke zwemmers gingen we naar Aalten.
Ook deze keer was het een gezellig groepje die
goed zijn best heeft gedaan. Ze hebben goed
gezwommen en iedereen had het erg naar zijn
zin. Aan het einde kreeg iedereen een
medaille als aandenken voor de
dolfijnwedstrijden van dit seizoen. Iedereen
goed gedaan en tot volgend seizoen!

De 7 toppers! Meer foto’s vind je op de LIVO
facebookpagina.

Sportverkiezing Oost-Gelre
Afgelopen koningsdag was de sportverkiezing
in Lichtenvoorde op de markt om alle
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sporters, talenten, teams etc. in het zonnetje
te zetten.
Ook ik ben dit jaar genomineerd in de
categorie: “Sporter”. Dit kwam echt als een
verbazing op mijn pad, toen mijn trainster dit
me vertelde dat ik genomineerd was.
Voordat de sportverkiezing begon hebben alle
sporters bij café de leeuw een hapje en
drankje gekregen en kregen we een toespraak
van één man die namens de organisatie van
Oost-Gelre sprak. Kort daarvoor kwam de
Burgemeester met mij een praatje houden
over wat ik allemaal zo voor het zwemmen
deed en vroeg een aantal vragen hierover.
Dit vond ik echt een eer!!
Op het moment van de sportverkiezing ben ik
helaas niet gekozen als Sporter van het jaar,
maar kreeg iedereen wel een mooie bos
bloemen voor de eer mee.
Voor mij was dit een hele eer om daar te staan
en motiveerde me vooral om door te blijven
gaan waar ik
mee bezig ben
en nog meer
progressie te
maken tot een
uiteindelijk
goede
topzwemmer!

publieksprijs waar ik heel dicht in de buurt zat.
Het G-team van de vereniging Grol uit Groenlo
nam de prijs mee met (ongeveer) 140 punten,
waar ik ongeveer maar 20 punten vanaf zat
met 120 punten/stemmen.
Heb enorm genoten en neem deze motivatie
mee naar mijn toekomst in het zwemmen.
Tot slot wil ik Livo bedanken voor deze
mogelijkheid om mij in het zonnetje te zetten,
bedankt!!!
Dave!

KanjerDirtChallenge
Het jongens en meiden waterpoloteam (onder
15 jaar) van ZPC LIVO gaat deelnemen aan de
KanjerDirtChallenge 2016. Het doel van de
KanjerDirtChallenge is om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor het goede doel: Kanjers
voor Kanjers. Om een mooi donatiebedrag
naar deze Challenge mee te nemen,
organiseren de dames een waterspeelmiddag
met oa. een stormbaan. Heerlijk spelen voor

Op het laatst
was er nog
een
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de kids in het zwembad vol met leuke
uitdagingen! De opbrengsten komen voor
100% ten goede aan het goede doel.
Op zondagmiddag 29 mei 2016 tussen 14.00
en 16.00 uur nemen de jongeren van LIVO het
Lichtenvoordse Zwembad Meekenesch voor
één dag volledig over, en verbouwen het
geheel tot één groot waterpretparadijs vol
spelvormen, muziek en uitdagingen. Kinderen
(en volwassenen) van alle leeftijden kunnen
hier een hele middag gebruik maken van alle
faciliteiten. De stormbaan die in, op en door
het water ligt daagt je uit een snelle tijd neer
te zetten. Alle opbrengsten van de middag
(ook de entree, met dank aan de stichting
exploitatie Meekenesch) nemen de jongeren
mee naar de KanjerDirtChallenge!
KanjerDirtChallenge/Kanjer voor Kanjers
Kanjers voor Kanjers zet zich in voor zieke
en/of gehandicapte kinderen. De stichting
zorgt ervoor dat deze kinderen net jullie
kunnen sporten en/of spelen. De

spelen! Daar wil jij toch bij helpen!
Ben jij (of zijn jouw kinderen) er bij op 29 mei?
Entree is slechts € 3,00 p.p. Je bent die dag
tussen 14.00 en 16.00 uur welkom.
Aanmelden is niet nodig, maar via het
facebookevent op de facebookpagina van
LIVO kun je aangeven dat je er bij bent (en
delen met je vrienden).

Pupillen van de maand
In maart en april zijn er weer twee toppers
pupil van de maand geworden en mochten zij
mee met een wedstrijd van dames 1.

Manouk in maart.

KanjerDirtChallenge is één van de manieren
op daarvoor geld in te zamelen.
Ben jij er bij? Laat het weten!
Spelen is leuk! Of je nu wint of verliest, dat is
niet belangrijk! Het is wel fijn dat je samen
met andere kinderen plezier kunt beleven.
Samen in een team of spelen in je eentje, je
kunt je op verschillende manieren vermaken.
Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend!
Kanjers voor Kanjers zorgt ervoor dat het voor
ieder kind mogelijk gemaakt wordt om te
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Lynn in april.
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Vriendje-envriendinnetjezwemmen

Eind uitslagen zwemcompetities

Vrijdag 22 en zaterdag 23 april was het
vriendje-en-vriendinnetjezwemmen. De dag
was gezellig met een goede opkomst en veel
plezier. Er zijn verschillende spellen gespeeld
die betrekking hadden op de zwemsport, zoals
het op de rug liggen en door middel van
benen zo snel mogelijk naar de overkant
zwemmen. Dit is gedaan in een parcoursvorm
zodat iedereen alles een keertje kon doen.
Iedereen heeft zich goed vermaakt zoals op de
foto’s is te zien!

De zwemcompetities zijn weer afgelopen.
LIVO heeft dit jaar meegedaan in drie
competities, met de volgende resultaten:
 Eindstand A-Competitie Regio Oost:
9e van de 11 verenigingen
 Eindstand C-Competitie Regio Oost:
8e van de 28 verenigingen
 Minioren Circuit Regio Oost: 8e van de
37 verenigingen

Waterpoloseizoen ten einde

Iets te melden? Op of aanmerkingen op de
nieuwsbrief? Mail de redactie! redactie@livo.nl

De laatste waterpolowedstrijden van dit
seizoen zijn gespeeld en de eindstand kan dus
worden opgemaakt. Er zijn helaas geen teams
kampioen geworden, maar alle teams hebben
wel kunnen handhaven! Dit zijn de einstanden
van alle teams:
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Dames 1
Dames 2
Dames 3
gem. <15

7e
3e
9e
5e
5e
7e
2e
7e
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