Nieuwsbrief januari 2015
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
We hebben het weer gehad: een zeer geslaagde survivalrun 2015 in Beltrum. Alles zat mee: het
weer, jullie enthousiasme en dan ook nog de televisie erbij met het jeugdjournaal en Hart van
Nederland! Ook heeft de run veel in kranten gestaan en is op de radio geweest. Na zo’n dag weet je
weer waar je het allemaal voor doet, of niet dan!
Alles over de survivalrun in Beltrum kun je vinden op de website www.survivalbeltrum.nl . Natuurlijk
kun je zelf ook een berichtje achterlaten in het gastenboek!
Maar: we gaan gewoon verder met leuke dingen doen! Lees maar verder.

21 maart NL Doet
Op 21 maart is op zaterdag weer de NL Doet dag. zie www.nldoet.nl Op die zaterdag gaan we weer
aan de slag met het survivalbosje en de hindernissen. Het idee is om dan de tokkelbaan te regelen.
Verder wat opknapklusjes in het bos en de hindernissen. Het zou fijn zijn als een aantal ouders ons
dan willen helpen met het opknappen van het bos. Geef je op via www.nldoet.nl of bij
jeugd@survivalbeltrum.nl

Kleding:
Het winterse weer komt en gaat nog steeds in Nederland. Betekent dat de kleding weer aandacht
nodig heeft. Zorg voor lange mouwen eronder, bij voorkeur een thermoshirt. Die voert het vocht van
zweten snel af en houdt hierdoor de warmte beter vast. Als het heel koud is ook een thermo broek
onder de survivalbroek. Handschoenen of afgeknipte sportsokken om de handen te beschermen,
muts en buf.
Verder een jas om op de terugweg weer aan te doen. Als je bezweet bent ben je warm maar vat je
ook snel kou! Dus een jas is dan geen luxe!
Denk aan je shirt met naam. Voor degene die nog een shirt met naam heeft: in het voorjaar bestellen
we weer nieuwe shirts met de namen erop. Daar krijg je vanzelf bericht van!

27-28 juni 2014 HIKE!!!
En ja, we zijn alweer bezig met de volgende leuke activiteit: de jaarlijkse hike is weer het weekend na
de survivalrun in Harreveld: zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015. We maken er weer wat moois van
voor alle leeftijden!

17 mei Survivaldiploma
Op 17 mei krijgt iedereen de kans weer een survivaldiploma te halen. Brons, zilver of goud! Iedereen
op zijn eigen niveau. Natuurlijk gaan jullie daar eerst uitgebreid mee aan het oefenen met de
trainers. Het belangrijkste is: het is voor iedereen leuk om ermee bezig te zijn!

Nieuwe trainer!
Het is weer gelukt om een nieuwe trainer erbij te krijgen: Raimond te Morsche! Een zeer ervaren en
enthousiaste survivaller. We zijn heel blij dat hij onze trainersgroep komt versterken.
Raimond : welkom en succes!

Agenda
31 januari
8 maart
21 maart
29 maart
12 april
3 mei
17 mei
30 mei
21 juni
27-28 juni

survivalrun Gendringen
survivalrun Kootstertille
NL Doet, Tokkelbaan maken!
survivalrun Wesepe
survivalrun Bathmen ( loopt al heel snel vol! Erg leuk ook voor de minder ervaren
jeugd!)
survivalrun Oldenzaal
survivaldiploma
survivalrun de Knipe
survivalrun Harreveld
HIKE!

Jeugdcommissie Stichting Survival Beltrum
De jeugdcommissie van de SSB is jullie aanspreekpunt voor alles wat met de jeugd te maken heeft:
de trainingen, uitjes, het survivalbos, wedstrijden, de hike etc. Je kunt ons via Hilke Goossens
bereiken: jeugd@survivalbeltrum.nl of 06-12337520.
Wie zitten er op dit moment in?
 Stef Beunk
 Paulien Boverhof
 Hans Fentsahm
 Hilke Goossens
 Ewald Hendriks
 Andre Knops
 Joshua Nijbroek
 Miranda Stegers
 Roel van der Tang

Website
Voor informatie over de survival, wedstrijden, de agenda etc. kunnen jullie terecht op de website van
survival Beltrum www.survivalbeltrum.nl
Op de website staat het trainingsschema: welke trainers zijn er en gaat de training in het bosje wel
door of is er iets anders leuks geregeld? Kijk op de website onder jeugd en dan bij trainingsschema!

