Liers Sport Overleg zet kampioenen in het zonnetje

Bron: Digitale Bazuin 25 juni 2010

Wethouder Jan Bogaard: ‘Dit zie je nergens’
DE LIER - Het Liers Sport Overleg zette donderdagavond, voor aanvang van de wedstrijd van Oranje tegen Kameroen, de jeugdige
kampioenen van seizoen 2009/2010 in het zonnetje.
In sportcentrum VreeLoo werden de jeugdige topsporters toegesproken door wethouder Jan Bogaard en Alphons de Wit. In het bijzijn
van veel ouders kregen de kampioenen een herinneringsschildje aangeboden. Bovendien kregen zij een ijsje en een consumptie. Ook
de leiders en trainers werden niet vergeten. Zij ontvingen uit handen van wethouder Bogaard een schitterende bos chrysanten.
“We zijn blij dat het ook dit jaar weer is gelukt,” zei inspirator Lodewijk Kesselaar na afloop van de geslaagde bijeenkomst. “We zijn afhankelijk van
sponsoren, maar ondanks de lastiger economische tijd hebben we nergens bot gevangen. Ronald Olsthoorn, Liers Gevoel en Dijkglas hebben ons
niet in de steek gelaten. En ze hebben dat niet voor niets gedaan. Als je die gezichten ziet van die jonge sporters, daar kan ik van genieten.”
Wethouder Bogaard deelde schildjes uit aan de badmintonners van Pluimbal team 4, Lyra F2, F3 en F9, ODIS D2 en C1. Van SV De Lier werden
Naomi Duivesteyn, Laura de Zeeuw, Naomi Holtkamp, Vienna van Holsteijn, Carmen Zwinkels, Aranka Gal, Emma Bakkeren Wilma Oosthoek
gehulkdigd. Ookhet damteam van de Koningin Julianaschool viel in de prijzen.
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Lierse kampioenen gehuldigd
DE LIER - Donderdag vond in de Vreeloohal de huldiging plaats van de Lierse
jeugdspportkampioenen. Er werden 11 kampioen(teams) gehuldigd van diverse
sportverenigingen uit De Lier.

Wethouder Jan Bogaard reikt de
herinneringen uit.
Iedereen kreeg persoonlijk een originele herinnering uitgereikt door wethouder Jan Bogaard
van de gemeente Westland en raadslid Alphons de Wit.
Na afloop van de huldiging mochten alle kampioenen nog een consumptiebon en een ijsje in
ontvangst nemen en kregen de begeleiders een mooie bos bloemen mee naar huis.

