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2 maart 2016: Een historische dag
Op 2 maart werd afscheid van het vertrouwde
Clubgebouw genomen.
Om 10:00 uur stond het eerste transport van
twee units opgeladen voor vertrek naar de
nieuwe bestemming in Nijmegen.
Terwijl het transportbedrijf met de units bezig
was werd door medewerkers van aannemer
Heijneman het buizenframe gemonteerd en
hing ‘s middags het nieuwe bouwbord op de
achtergevel.
In de bijlage het complete verhaal met meer
beelden.

Stichting De Liemers Breedtesport
Zoals al eerder vermeld is, is na een aantal drukke maanden op 2 februari jl. de
Stichting De Liemers Breedtesport officieel van start gegaan. Als stichting zijn we
nu druk bezig samen met AVL om de start van de nieuwbouw goed te laten
verlopen. Verder zijn we gestart met de inrichtingscommissie bestaande uit Monique Fierkens, Arnold Jansen,
Jouke Dijkstra, en Erik van den IJssel die gaan zorgen voor een mooie en tevens praktische inrichting van de
nieuwe kantine. Met het praktisch inrichten van de kantine willen we mede voorbereid zijn op de toekomstige,
deels maatschappelijke invulling van de kantine. Uiteraard zal uiteindelijk de inrichting wel duidelijk het
stempel krijgen van een atletiekkantine met natuurlijk ook AVL elementen.
Ook is er een sponsorcommissie aan de slag gegaan bestaande uit Titus Fierkens, Arnold Jansen, Jacqueline van
Pelt, Ethel Heussen en Erik van den IJssel om voor de komende jaren bedrijven te interesseren de Stichting en
AVL financieel en materieel te ondersteunen of een partnerschap aan te gaan. Eén van de grote wensen van AVL
en de stichting is middelen te verkrijgen voor de financiering van een 500 meter kunstgras inloopbaan rond de
bestaande 400 meter baan. Ook wil ik in het kader van sponsoring Prick & van Houtum notarissen uit Zevenaar
nogmaals bedanken voor de forse korting die zij ons hebben gegeven op de totale oprichtingskosten van de
stichting.
Erik van den IJssel
Voorzitter

Wedstrijdkleding AV de Liemers
In een vorige nieuwsbrief is het nieuwe logo gepresenteerd. Ook bovenaan deze nieuwsbrief prijkt het nieuwe
logo.
Er is nog wedstrijdkleding op voorraad met het oude logo. Deze kleding is nog nieuw en mag tijdens de
wedstrijden gebruikt worden. Er zit geen verloopdatum op!
Deze kleding verkopen we nu met maar liefst 40% korting !
Niet alle maten zijn mee op voorraad. Zie hieronder welke kleding beschikbaar is. OP=OP
Voor informatie en een pasafspraak kan je een email sturen naar Ingrid Hanou,
wedstrijdkleding@avdeliemers.nl
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EK Atletiek 2016
Nog 130 dagen te gaan voor het EK atletiek in Amsterdam van start gaat.
Je kunt op de site www.amsterdam2016.org nu je dagkaarten bestellen!
Wees er snel bij want er zijn al een aantal vakken uitverkocht. Zelf ga ik
op vrijdag, waar (hopelijk) onze Dafne haar eerste gouden outdoor
medaille van 2016 op de 100m sprint gaat pakken. Naast de fantastische
atletiekwedstrijden zijn er ook twee side-events waar je aan mee kan
doen.
- De Brooks 10K champions run. Op zondag 10 juli loop je in de voetsporen
van de kampioenen tijdens de Brooks 10K Champions Run, die je voert
over het EK-parcours dwars door de bruisende Amsterdamse binnenstad
met duizenden fans en volop entertainment langs de route. Start en finish
is op het Museumplein.
- Athletics School Champs. Via veel leuke side-events kunnen fans en atletiekliefhebbers ‘meedoen’ aan de
EK Atletiek in Amsterdam. Dat geldt ook voor scholen. Voor onder meer jouw basisschool organiseren we op
woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli de Athletics School Champs.
Binnenkort stuur ik de scholen in de regio een mailtje met wat extra informatie over de Athletics School
Champs.
Ben je geïnteresseerd in de side-events, of wil je je inschrijven kijk dan ook op www.amsterdam2016.org. Voor
meer info mag je me altijd een mailtje sturen isabel_sticker@hotmail.com
Sportieve groet,
Isabel Wasseveld-Sticker

Baanwedstrijden 2016
De data en locaties voor het baanseizoen 2016 zijn weer bekend. Kijk op de website wanneer jij welke
wedstrijd hebt en schrijf ze vast in je agenda. Je kan direct inschrijven voor deze wedstrijden op deze
pagina.
Heb je vragen over de wedstrijden? Stel ze aan je trainer of mail naar Jolanda
Golembiewski, wedstrijdzaken@avdeliemers.nl
In verband met de bouw van een nieuwe accommodatie zal er dit jaar geen testwedstrijd op onze baan
worden gehouden.

Bevrijdingsvuurloop 2016
Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar onze vereniging weer betrokken zijn bij
het organiseren van de Bevrijdingsvuurestafetteloop. De organisatie, voorlopige
opgave is gedaan naar Wageningen, loopt al.
In deze loop wordt ’s nachts 4 – 5 mei het Bevrijdingsvuur in estafettevorm van
Wageningen via een omweg, via Giesbeek, Lathum en Angerlo naar Zevenaar
gebracht. Het traditionele ontbijt na terugkomst in het clubgebouw wordt nu door
de verbouwing van het clubhuis bij Arend en Marlous in Angerlo gedaan. Daarna
loopt het team naar Zevenaar.
(N.B. 5 mei is Hemelvaartsdag!)
Dit jaar zal de route niet, zoals voorgaande jaren De Liemers via de Westervoortsebrug, binnenkomen, maar via
Rheden en het voetveer Rheden – Camping De Mars naar Giesbeek gaan.
Vertrokken wordt er op woensdagavond tussen 21.00 – 22.00 uur.
De afgelopen jaren is deze loop verzorgd door een vaste groep lopers en vrijwilligers. De verhalen, die na deze
loop de ronde doen binnen de vereniging, zet ook andere atleten aan het denken om hieraan mee te doen. Ook
dit jaar heeft Martin Jansen de leiding over het loopteam.
Deze estafetteloop is gebaseerd op het vrijwilligersprincipe (giften of gratis ter beschikking stellen). De huidige
groep en vervoermiddelen (begeleiding bus Rode Kruis en 2 fietsen) zijn precies op elkaar afgestemd. Om andere
atleten ook eventueel de mogelijkheid te bieden om mee te lopen zijn er twee opties:
1. Een atleet vervangen, die dit jaar niet mee kan of wil doen.
2. Met meerdere atleten, met organisatie van begeleidend vervoer (de fietsen zijn reeds geregeld) een groep
vormen.
Het lopen doen wij als één grote groep. Samenstelling groep: 1 chauffeur (met) begeleidende voertuig, en
hardlopers.
Opgave dient te worden gedaan per e mail naar: Bevrijdingsvuurestafette@avdeliemers.nl
Opgave graag voor 20 maart 2016 i.v.m. definitieve opgave naar Wageningen voor 2 april 2016.
Zet je beste voet voor en loop mee!
Met sportieve groet,
Jaap Terpstra en Martin Jansen
AV De Liemers
Voor informatie: Jaap Terpstra 06-51362119/ trainer.jaap@avdeliemers.nl
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E-mailadres en webversie
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van AV de Liemers waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Is jouw
e-mailadres gewijzigd of nog niet bekend bij de ledenadministratie geef dit dan zo snel mogelijk door. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is: ledenadministratie@avdeliemers.nl
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Kijk dan op de website voor een PDF versie.

