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OLYMPIA VIERT 6O.JARIG JUBILEUM
HALSTERE-I\I - Atletiekvereniging AC otympia Hatsteren is zestig jaar geleden officiee[ opgericht en
heeft dit heugtijk feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met een
hebben leden en bestuur het 60-jarig bestaan goed gevierd.

'ei ndejaa rs-j u bi leu m -avon d'

D e j u bi [e u ma ctiviteite n

begonnen met een verras-
singstoop op de grasbaan
van sportpark De Beek. De
verrassingsloop was een
echte verrassing, waarbij
het niet atleen op [open
aankwam maar ook op
inzicht, tactiek en behen-
digheid. 0p de atletiekbaan
lagen op vier plaatsen 10
attr:ibuten, waaronder een
kerstbooffi, . kerstmankos-
tuum, hengel, k[ompen en
laa rzen. Nadat de deelne-
mers verdeeld waren over
vier gioepen moest iedere
groep 10 rondes lopen,
waarbij iedere ronde één ltympianen kunnen meer don hardtipen.
attribuut extra werd meege-
nonien' zodat de tiende ronde met atle attributen werd afgetegd. Het tudiek sportief spektakel in de kou werdafgesloten met het drinken van warme choèohdemetk. rr.,r-utJia..à-*l*.ntigtat teden en genodigden zichin de kantine van voetbalvereniging Hatsteren tijdens een f*ra.r;;;t" ö*i ,un een uitgebreid warm en koudbuffet' Atte deetnemers a.n de 'ieràssingttoopËntuingen een setje ondeiÀers in een btikje met Logo. Middetseen PowerPoint presentatie werden vanuit het Otympiabestuur met succes nieuwe bestriursteden-geworren.
vervolgens werd otympiaan Rien de weert in het zo,ïrnetje g.r"irur*.r i:íoo-:urig [idmaatschap. Het officië-[e gedeelte werd besloten met de bekendmaking dat roon Hurjbregts totie otympiaan van het jaar 2007 was geko-zen' Uit handen van voorzitter Johan Koninjs onMng de-oud--voorzitterïe lijbehorende oorkonde met het.Juryrapport, de wissetbokaal en bloemen. Hieina begon de 'attijd prijs, toterij in combinatie met de verkoop vanRoparuntoten' Tenslotte kon iedereen zijn zangtatenttonen tijdens dà Karao[e. r'laarll..iu.t"na")ïrg.orll-
4aties, zoals het Amsterdamse koppel Rien en-ïheo van der-liroon, ;ilir;l., spontaan ook nieuwe zanggroe-pen, waarbij het dameskoor niet onverme[d mag btijven. 
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Rien de Weert,(r) 40 jaar lid van \tympia. Toon Huijbregts 1lympiaan van het jaar 2007.


