Winter Trainingskamp 2017
STG PURMEREND
Wegens het doorslaande succes van vorig jaar, organiseert de
activiteitencommissie ook dit jaar weer een fantastisch wintertrainingskamp.
Na de gezellig kerstdagen van veel eten en familie vindt het
wintertrainingskamp, van 27 t/m 30 december plaats. Een ideale manier om weer
even tot rust te komen en de conditie op de proef te stellen. Gelegen in het ów zo mooie
Brabant is groepsaccommodatie De Grote Beerze op het terrein van De Roerdomp te
Westelbeers. De Grote Beerze is een prachtige accommodatie met een zeer gezellige en
warme sfeer en is van alle gemakken voorzien zodat we er samen met jullie ook dit jaar weer
een onvergetelijk weekend van kunnen maken.
Wat u kan verwachten tijdens dit Wintertrainingskamp:
Voor de deelnemers wordt er van alles georganiseerd, zodat men zich 4 dagen lang nergens druk
om hoeft te maken en zich geen moment gaat vervelen.
Natuurlijk wordt er veel geschaatst en zullen we ons dit jaar tenminste 5 keer naar de ijsbaan
verplaatsen, waar ze voor ons een schitterende ijsvloer klaar gaan leggen.
In de bossen van Westelbeers zullen (sportieve) activiteiten worden ondernomen. In diezelfde bossen
zal op de 2e avond een super spannende speurtocht worden gehouden, waarbij er allerlei leuke
verassingen op jullie staan te wachten. Op de laatste avond zal er traditiegetrouw een bonte avond
plaats vinden. Verder zal er ontzettend veel plezier gemaakt worden en gaan we er met zijn allen een
paar ontzettend leuke en vooral onvergetelijke dagen van maken.
Voor de prijs hoef je het niet te laten, want wij kunnen 4 geheel verzorgde dagen bieden voor slecht
€70,- met dank aan de Club van 20.
Wij zijn er van overtuigt dat, na de reacties van voorgaande jaren, het ook dit jaar weer een
spectaculaire ervaring zal worden waar nog lang over nagepraat wordt.

Inschrijven!

Vóór 6 December 2017
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In de accommodatie kunnen maximaal 45 deelnemers verblijven, dus wees er snel bij want voor je het
weet ben je te laat.
Opgeven kan door een mail te sturen naar activiteiten@stgpurmerend.nl vermeld hierbij:
 Naam
 Leeftijd
 Woonplaats
Zijn er na het lezen van deze brief nog onbeantwoorde vragen overgebleven? Stel je vraag dan door
een mail te sturen aan activiteiten@stgpurmerend.nl dan proberen wij deze zo spoedig en goed
mogelijk te beantwoorden.
Voor meer informatie over de Groepsaccommodatie zie: www.deroerdomp.nl
Vriendelijke groet,
Activiteitencommissie STG Purmerend
(Tom, Bart, Marinus, Han, Britt en Demi)

