Uit de lockdown

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
Trainingen voor volwassenen starten
weer!

Volwassenen
Voor de volwassenen zijn er op sportgebied geen noemenswaardige restricties meer!
Dus aankomende week gaan de survivalruntrainingen voor de volwassenen op de dinsdag,
woensdag en donderdag weer 'ouderwets' los. De trainers kunnen niet wachten om jullie een
goede warming-up te geven. Kom je op één van die 3 avonden trainen, sluit je je dan om half 8
aan! Aan deze warming-up heb je meer aan dan dat je zelf wat aan klungelt.
Ook de Bootcamp op dinsdagavond gaat ouderwets weer open. Erik heeft er weer zin in en is
benieuwd naar jullie conditie na al die weken 'zelftraining'.
Nog even wat details:
Kleedkamergebruik:
Op de dinsdag en donderdagavond hebben we een dames- en herenkleedkamer.
Heren, kleedkamer 1, dames kleedkamer 9.
VIOS heeft voor het gebruik van de kleedkamers de volgende regels:
Kleedkamer 1, maximaal 7 personen in de kleedkamer, waarvan 2 gelijktijdig douchen.
Kleedkamer 9, maximaal 4 personen en 1 gelijktijdig douchen.
Kantine
Helaas, zit een gezellige naborrel er nog niet in, de kantine, als onderdeel van de horeca, is nog
gesloten. Hopelijk over anderhalve week na een volgende persconferentie ook goed nieuws
daarover!
Verder zijn we de mogelijkheden aan het bekijken of we de hindernissen die in het buitengebied
van Beltrum staan, mogelijk nog op een bepaalde manier kunnen gebruiken voordat ze weer
afgebroken worden.

Jeugdtrainingen
Voor de jeugd zijn er geen wijzigingen, zij mochten 'alles' al wat we voorheen ook al mochten.
Ook de donderdagavond groep was alweer opgestart.

Afscheid Chantal Papen als jeugd hoofdtrainer
Zondag 2 januari hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze hoofdtrainster Chantal
Papen.
Die zondag stond in het teken van de voorloop van de Beltrumse Survivalrun.
We hebben vooraf stil gestaan bij het afscheid van Chantal. Vele kinderen hadden een
persoonlijke bedankkaarten en dankbetuigingen.
Chantal, dank voor je inzet afgelopen twee jaren als hoofdtrainster en veel succes in je rol als
Dorpsverbinder, manager Kulturhus en al die andere taken/rollen die je al bi'j tende hebt!

Nieuwe (assistent)trainers en hoofdtrainer gezocht!
De jeugdsurvivalrun groep blijft groeien in Beltrum, vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar een
aantal nieuwe trainers.
Lijkt het je wat om af en toe een handje te helpen op de zondagochtend en/of donderdagavond
dan horen wij dat graag!
Jeugd hoofdtrainer
Zoals jullie bekend is is Chantal Papen gestopt als hoofdtrainer. Graag zien we hiervoor wel een
vervang(st)er. Dus lijkt het je wat om op wekelijkse basis de trainingen voor te bereiden en
sturing te geven aan de trainingen, kom met ons in contact.
Voor deze functie is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Ook als je geen ervaring hebt met survivalrun, kun je wellicht wat voor ons betekenen. Voor
meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Marcel Banning 06 - 20435260.

Surivalrun Beltrum Tights
Heb je nog geen mooie Survivalrun Beltrum tight, of is de
oude aan vervanging toe?
Zorg dan dat je in contact komt met Sabine Kasteel. Maak dan
even een afspraak met haar. Zie voor informatie onze website!
Kosten van deze broek, € 35 voor de jeugdmaten, € 40 voor
de volwassenen maat.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail en
telefoon.
Zie voor meer informatie over de vertrouwenspersoon en waarvoor je haar kunt benaderen onze
website.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@survivalrunbeltrum.nl toe aan uw adresboek.

