Nieuwsbrief augustus 2015
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
Wij hopen dat jullie allen genoten hebben van een heerlijke vakantie! Aankomende
zondag 30 augustus is weer de eerste training, jullie hebben er vast na zoveel weken rust
weer enorm veel zin in.
Inmiddels zijn de windjacks voor al onze trainers binnen, deze worden aankomende zondag
om 10.00 uur uitgedeeld in het trainingsbosje. Ook zal er dan een mooie foto gemaakt
worden dus hopen dat er veel trainers aanwezig zullen zijn.
Onze trainer Dinant Huurneman heeft afgelopen zaterdag tijdens de Open NK Apenhang in
Neede met 423 meter de overwinning behaald, we feliciteren hem hiermee van harte!
Bij velen is het al bekend dat Paulien Boverhof is gestopt met haar taken binnen het
bestuur van de SSB, tijdens het HIKE-weekend hebben we haar bedankt voor haar grote
inzet afgelopen jaren. Paulien’s afscheid betekend ook dat we bij haar niet meer terecht
kunnen voor nieuwe survivalbroeken. Deze taak is nu overgenomen door:
Stef Beunk en Tonny Rooks
Meester Nelissenstraat 6 te Beltrum
Tel. 06 -20780784 / Email tonny_rooks@hotmail.com

Graag vooraf een berichtje!

We willen jullie erop wijzen om regelmatig even op de site te kijken van Facebook , hierop
staan vele mooie foto’s en belangrijke berichten, en op onze site www.survivalbeltrum.nl
voor het trainingsschema en alle data van de wedstrijden.
Misschien leuk om te vermelden dat Kanjers voor Kanjers op 13 september een “Dirt
Challenge“ in Zelhem organiseert. Het is voor kinderen tot 16 jaar. Het heeft niet zozeer
met de survivalsport te maken maar wel erg leuk en voor een goed doel. De kosten zijn €
10,00 per deelnemer. Als bijlage bij deze nieuwsbrief stuur ik jullie het affiche, de
algemene voorwaarden en een inschrijfformulier mocht je hieraan mee willen doen.
We kunnen er niet meer omheen, de herfst staat weer voor de deur en de koudere natte
dagen zijn weer in aantocht. Denk aan evt. regenkleding voor ná de training en straks weer
thermo kleding voor onder je shirt/broek om comfortabel te kunnen trainen!
Zoals bekend gaat de training van zondag 6 september
ondanks de Beltrumse Kermis gewoon door!!

Agenda
30 augustus
Eerste training na de zomervakantie
4 oktober
Survivalrun Leeuwarden
10 oktober
Survivalrun Boerakker
11 oktober
Survivalrun Ruurlo
14 november Survival Vollenhove
20 december Suvival Dinxperlo
………………………………………………………………………………………………………….
Voor vragen en/of informatie kun je altijd contact opnemen met Hilke Goossens ,
te bereiken via jeugd@survivalbeltrum.nl of 06-12337520.
Groeten namens het bestuur SSB,
Ingeborg Molenveld.

