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Tafeltennistoernooi
Op zondag 13 september is de uitwisseling met de tafeltennissers van Swift uit Deventer goed
en gezellig verlopen. Na afloop reikten Marit en Antoinette de “Frits Bokaal” uit aan de beste
spelers. Dat waren deze keer Jorrit als eerste en Rex als tweede, maar in feite hebben alle
spelers van Swift en Bijzonder Aktief het zeer goed gedaan. Iedereen heeft een leuke en
gezellige middag gehad.
Tijdens de wedstrijden was er publiek aanwezig; ouders, collega’s en medebewoners van onze
teamleden. De organisatie heeft veel hulp gehad van Karin, Jeane, Wim en Marit en Antoinette
van het Deventerse Swift niet te vergeten.
Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden coach Frits Mulhof zal dit jaarlijkse gebeuren, met
de goedkeuring van de kinderen van Frits, voortaan genoemd worden: “Het Frits Toernooi”.
Groetjes van het tafeltennisteam en hun coaches.
Rommelmarkt
Tijdens de rommelmarkt van zondag 6 september was uit voorzorg tegen verwachte
regenoverlast er voor gekozen de marktkramen op te stellen onder de luifels van de winkels aan
de Vierhoekstraat. Achteraf bleek het weer alleszins mee te vallen, zodat veel mensen de weg
naar de kramen wisten te vinden. Door de geweldige inzet van veel vrijwilligers en deelnemers,
de gratis verzorging van marktkramen, koffie, thee, fris en frites door Kwalitaria 't Krinkelhoekje
werd het een geslaagde dag en de opbrengst voor de stichting was het recordbedrag van
€ 485,65!
Vrijwilligers gezocht
De zoektocht naar het vinden van nieuwe vrijwilligers verloopt moeizaam, maar de eerste
succesjes zijn er. Bij tafeltennis komt Rob. We zijn daar heel blij mee en we wensen Rob veel
succes en een prettige samenwerking met deelnemers en andere coaches.
Door een mogelijke verhuizing van Jurgen zoeken we een coach voor judo. Om kandidaten te
vinden zijn judo en sportscholen in de omgeving benaderd. Ondanks de bereidwilligheid van die
scholen om met ons mee te denken, heeft deze zoektocht nog geen direct resultaat opgeleverd.
Om incidenteel in te vallen bij ziekte of afwezigheid van de huidige vrijwilligers zoeken we ook
nog naar aanvulling van vrijwilligers bij de diverse sporten.
Afmeldingen via coördinatoren
Als om welke reden dan ook niet aan een sport deelgenomen kan worden dan graag tijdig
afmelden bij de volgende coördinatoren van de diverse sporten:
Tafeltennis, Harm van Zwam 0412-639572 / 06-30472803
Judo, Sander Meulendijks 06-23867948
Zaalsport, Jeane Loeffen of Sander Meulendijks 06-24154991
Fitness op dinsdag, Hélène Zopfi 0412-630608
Fitness op donderdag, Lucia Gunnewijk 0412-405220
Bowlen, Hans en Yvonne Bakker 0412-639721
Zwemmen, Francé van der Wielen 0412-454205
Toekomstige activiteiten
EHBO clinic voor vrijwilligers en andere belangstellenden; deelname aan de RABO Clubkascampagne;
deelname Special Olympics 2016 in Nijmegen.
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