Nieuwsbrief maart 2015
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
Het voorjaar komt er weer aan, de dagen worden weer langer. Veel vorst hebben we niet gehad, veel
nattigheid in bepaalde perioden wel.
Dat brengt me direct op een belangrijk aandachtspunt: Het blijkt dat de auto’s de zandweg en het
fietspad behoorlijk kapot rijden. Daarom het dringende verzoek om alleen bij droog weer en een
goede wegconditie de auto op de Damweg te parkeren en dan aan de groenzijde van de weg.
Parkeer je auto echter bij voorkeur langs de harde weg nog voor de zandweg (de Damweg) begint.
Dit zal de overlast van omwonenden en fietspadbeheerders zoveel mogelijk voorkomen kunnen
worden!

Trainersbijeenkomst.
Een aantal weken geleden hebben de trainers en leden van de jeugdcommissie een
trainersbijeenkomst gehad. Hierin hebben ze ervaringen uitgewisseld over welke dingen goed en
minder goed gaan en ook anders kunnen. Raoul en Margot Kluivers (je weet wel, van de Voshaar)
hebben een aantal onderwerpen in bijeenkomst besproken over hoe zij dat doen in de Voshaar,
maar ook hoe je een aantal zaken met kinderen anders op kunt pakken. Het was een heel geslaagde
bijeenkomst waar een heel aantal actiepunten uitgekomen zijn.
We zullen jullie niet vermoeien met alle onderwerpen, maar 2 punten zijn belangrijk om te weten:
1. Ledenstop van 1 november tot 1 april.
Nieuwe leden moeten meestal de voetklem, apenhang etc. nog leren. Als dat in de winter is,
staan ze vaak lang te kleumen voor dit een beetje lukt. Om dit te voorkomen, hebben we
voortaan een ledenstop in de winter van 1 november tot 1 april. Bijkomend voordeel is, dat
als we de instroom wat meer tegelijk laten lopen, we extra trainers in kunnen zetten om de
nieuwe jeugdleden de fijne kneepjes van het vak te leren!
2. Alle nieuwe leden beginnen ongeacht hun leeftijd in de 1e groep op zondag. Zodra ze de
basisbeginselen onder de knie hebben, stromen ze in, in de groep die het beste bij hun past.
Dit wordt beoordeeld door Joshua Nijbroek (jeugdcommissie).

De Voshaar
De training in de Voshaar vorige week is goed bevallen. Heel veel van jullie zijn er geweest en hebben
goed getraind onder toezicht van het zonnetje en onze trainers aangevuld met Erik Stroet!
De foto’s zijn intussen via de website van de survival te zien!

Zwemmen
Ook het zwemmen in Zelhem afgelopen woensdag, waar hindernissen opgehangen waren, is door
ruim 25 kinderen en een paar ouders naar hartenlust gebruik van gemaakt! Arnold en Roel hebben
hier hun beste (zwem-)beentje voor gezet om alles in goede banen te leiden.

Diploma’s
We hebben de vorige keer genoemd, dat we in mei met de survivaldiploma’s aan de slag willen. We
schuiven dit echter toch nog een poosje op, omdat het ons niet lukt, dit allemaal op tijd te
organiseren en te trainen. Jullie horen, wanneer het wel zover is!

Reglementen
Voor alle duidelijkheid hebben we in het hutje de reglementen voor het gebruik van het bosje voor
survivaltraining opgehangen. Hierin staan ook de afspraken voor de 3e trainingsgroep, die tot zover
nog niet bij iedereen even bekend waren!
Lees ze eens door, dan is iedereen weer op de hoogte!

Telefoonnummers
We hebben nog niet van iedereen een telefoonnummer ontvangen waar je op bereikbaar bent
tijdens de trainingen. Die willen we graag hebben, om je te kunnen bereiken bij een calamiteit. Stel
er gebeurt een keertje wat, dan willen we de ouders toch zo snel mogelijk op de hoogte brengen!

Shirts
Ook nog aandacht voor het doorgeven van de naam en maat van de shirts. Deze bestellen we maar
één keer per jaar, dus wees erbij! Je kunt dit nog doorgeven tot 15 maart!

Survivalbroeken
Scharenborg assurantiën en verzekeringen heeft de voorraad survivalbroeken weer aangevuld! Dank
voor deze gulle gift weer!

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 was om dan de tokkelbaan te regelen.
We zijn echter nog niet zover om alle in’s en out’s van een tokkelbaan helder te hebben. Daarom lukt
dit nog niet op 21 maart. Maar we hebben jullie hulp nog steeds nodig! Vooral het
opknappen/vernieuwen van hindernissen en onderhoud van het bos zelf. Het zou fijn zijn als een
aantal ouders ons dan willen helpen. Geef je op via www.nldoet.nl of bij jeugd@survivalbeltrum.nl

27-28 juni 2014 HIKE!!!
En waar zijn wij dan zo druk mee? Onder andere om de hike weer een daverend succes te maken dit
jaar. De locatie is intussen geregeld en een aantal sterke en creatieve mannen van de
jeugdcommissie zijn nu de route aan het uitzetten.
Spannend? Jazeker! Het wordt weer spannend en nieuw, maar vooral heel erg leuk! Je weet: de
jaarlijkse hike is weer het weekend na de survivalrun in Harreveld: zaterdag 27 en zondag 28 juni
2015. Maak alvast ruimte in je agenda in dat weekend!

Agenda
8 maart
21 maart
29 maart
4 april
12 april
3 mei
30 mei
21 juni
27-28 juni

survivalrun Kootstertille
NL Doet
survivalrun Wesepe
survival Zelhem www.janinttouw.nl (leuke run voor de jeugd!)
survivalrun Bathmen www.schipbeeksurvival.nl (loopt al snel vol!)
survivalrun Oldenzaal www.outdoorchallengerun.nl
survivalrun de Knipe
survivalrun Harreveld (ssh.harreveld.nl)
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
 Ingeborg Molenveld
 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!

