Je leest de 4e Haltergrepen van 2017
Wist je dat…
Piet Achtercentuur uit de oude doos nog een leuke anekdote wist over Fred Rutten toen hij hoorde dat
Fred al 50 jaar bij de vereniging was…..Fred reed altijd met zijn auto op zondag mee naar Bakkum voor de
conditietraining. Als hij dan voorop reed, dan reed er vanaf Uitgeest een file achter hem aan tot aan
Bakkum. Waarop Cees Olof dan reageerde met : “Rijdt Fred Rutten voorop? Dan heeft hij zeker weer
kruipolie getankt?” Fred, gefeliciteerd met je jubileum!
Het gezicht van de vereniging

Cynthia Fopma-Gruben, algemeen lid

Cynthia samen met Billy en Eric van Duuren

Wanneer ben je lid geworden van de Halter?
Dat is sinds 1991, mijn eindexamenjaar.
Hoe heb je de vereniging leren kennen?
Via Jan Augustin en Flip Ewouds. We hadden een bootje bij de Waker liggen. Aan dezelfde steiger had Flip
ook een bootje. Ook kende ik de vereniging door de viswedstrijden die de Halter daar hield.
Wat heb je gedaan bij de vereniging?
In 1998 kwam ik als notulist in het bestuur, daarna ben ik eerst tijdelijk en later permanent secretaris
geworden. Na de brand in de Wilhelminaschool, waarbij onze trainingslocatie verloren ging, ben ik
betrokken geweest bij het zoeken naar een nieuwe trainingslocatie. Ook ben ik nog een jaar voorzitter
geweest. In 2013 ben ik vanwege mijn zwangerschap uit het bestuur gegaan. Verder heb ik me bezig
gehouden met de opzet en later alleen het uitprinten van de nieuwsbrief. Hier stop ik nu mee vanwege
veranderde werkzaamheden.
Heb je nog andere hobby’s?
Sinds de geboorte van Yfke staat alles een beetje op een laag pitje, maar de Halter was mijn hobby. Ook
help ik graag mensen.
Heb je een wens?
De vereniging bloeit als nooit ervoor. Ik hoop dat de vereniging het nog lang zo vol houdt.
Oud ijzer
Heeft u oud ijzer of andere bouwmaterialen over? Op dinsdag is onze bouwploeg de hele dag aanwezig om
dit in ontvangst te nemen.
Slaapfeest op 14 juli

Op 14 juli hadden we de afsluiting van het seizoen met het slaapfeest voor de jeugd. Traditiegetrouw
hebben we spelletjes en andere activiteiten gedaan als waterglijbaan glijden met groene zeep, twister,
kruisboogschieten, broodjes bakken boven een kampvuur en natuurlijk slapen (of niet………)

Activiteiten bij de halter: klaverjassen

Op zaterdag 18 november wordt er een klaverjasavond georganiseerd. Het begint om 19.30 uur. Inschrijfgeld is € 2,-.

Graag opgeven vóór 10 november via de mail (zacdehalter@hotmail.com) inschrijflijst in de zaal of per
telefoon (Carola 06-25001098) i.v.m. inkopen.
Sambo
Op 27 augustus was er weer een bondstraining. Er waren 18 deelnemers en er is weer hard getraind. Als je
interesse hebt kom dan gerust een keer kijken. Hou de aankondigingen op infobord of website in de gaten.
Vrijwilligers BBQ

Op zaterdag 2 september was er de jaarlijkse vrijwilligers BBQ om alle vrijwilligers, die zich het hele jaar
belangeloos inzetten, te bedanken voor hun inzet. Het was een gezellige avond en dankzij de mooie
overkapping konden we lang buiten zitten. Mannen en vrouwen bedankt!
Nieuwe worstelpop

Billy begon zijn vulling te verliezen tijdens de worpen en was nodig aan vervanging toe. Sinds juli hebben we daarom
een nieuwe worstelpop ( Kermit) Deze is aan ons geschonken door Daan van Schaijk . Hartelijk dank hiervoor.

