Nieuwsbrief mei 2015
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
De zomer is weer in zicht! De warmte laat helaas nog wel een beetje op zich wachten, dat
was vorig jaar om deze tijd wel anders. Komend weekend is het Pinksteren, denk eraan….
er is dan training op 2e Pinksterdag !
Terugblik:
21 maart NL Doet
Op zaterdag 21 maar was weer de NL Doet dag. Ook dit jaar weer waren er weer voldoende
vrijwilligers en ouders om het survivalbosje aan te pakken en wat hindernissen op te
knappen en te vernieuwen. Alsnog hartelijk dank voor jullie hulp, zonder jullie zou het ons
niet lukken!!
Fruitmand Leon Kolkman
Op zondag 22 maart werd onze trainer Leon Kolkman verrast door de jeugd en trainers met
een overheerlijke fruitmand. Leon knapt gelukkig weer goed op na zijn hartinfarct en we
hopen hem snel weer te zien in het bosje!
Vooruitblik:
27-28 juni 2014 HIKE!!!
Jullie hebben allemaal inmiddels al een paar voorproefjes per mail ontvangen voor de
HIKE…zijn jullie ook zo benieuwd waar we naar toe gaan en wat we gaan doen??? Één ding
is zeker, het wordt een super gezellig, leuk en sportief weekend waar we met z’n allen weer
enorm naar uitkijken! Onze voorbereidingen zijn in volle gang en we zijn heel blij dat er
zoveel kinderen zijn opgegeven om er weer samen een topweekend van te maken!
Zorg er wel voor dat je op deze dagen je shirt met naam aan trekt, dit zullen de trainers ook
doen, zodat iedereen voor elkaar goed herkenbaar is.
Volgende week zullen alle vrijwilligers en ouders preciezere informatie krijgen…
JSC
Ook in de survival kennen we een competitie, deze is landelijk en vooral in het Oosten en
Noorden. Deze competitie heet Jeugd Survival Circuit (JSC).
Er zijn 12 wedstrijden per jaar en met minimaal 7 wedstrijden doe je al mee aan de
landelijke ranglijst. Een groot voordeel van een JSC wedstrijd is dat je meer tijd en ruimte bij
de hindernissen hebt omdat er veel minder kinderen meedoen dan aan een recreatieve run.
Je loopt altijd tegen leeftijdsgenoten. Geef je op en doe mee, dan weet je weer waar je voor
traint elke zondag!! Een wedstrijdlicentie kost maar € 10,00 per jaar. Geef je op vóór
1 augustus, daarna kan het echt niet meer! Vraag een vriend of vriendin ook mee, is ook
makkelijker en leuker voor de ouders met rijden.
(kijk voor meer informatie op www.survivalbond.nl).

Agenda
25 mei
30 mei
21 juni
27-28 juni
12 juli
30 augustus
6 september

Training op 2e Pinksterdag
Survivalrun de Knipe
Survivalrun Harreveld (ssh.harreveld.nl)
Er is géén training in het survivalbos deze dag!
HIKE!
Laatste trainingsdag voor de zomervakantie
Eerste trainingsdag na de zomervakantie
Geen training i.v.m. Kermis Beltrum

……………………………………………………………………………………………………………
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!

