WINTER TRAININGSKAMP 2017
STG PURMEREND

cs



27 December is het dan eindelijk weer zover. Winterkamp 2017 !!!
Beter bekend als het meest spectaculaire evenement wat onze bevolking ooit heeft gekend!

Vertrek:
27 December 2017
11:00 uur
Bamestra te
MiddenBeemster

En ook dit jaar is er weer een spectaculair programma samengesteld. Bij elkaar opgeteld
zullen we vijf maal schaatsen onder leiding van onze gedreven schaatstrainers. We gaan, net
als vorig jaar, schaatsen op de Ireen Wüst ijsbaan in Tilburg.
Na zware en intensieve trainingen is het natuurlijk erg belangrijk dat we goed kunnen
herstellen, tenslotte is de rust een belangrijk onderdeel van de training. Aangezien de

Aankomst:

accommodatie van voorgaande jaren uitermate goed is bevallen, gaan we ook dit jaar weer

30 December 2017

vertrekken richting De Grote Beerse. Deze accommodatie is voorzien van alle gemakken die

14:00 uur

denkbaar zijn om goed tot rust te kunnen komen. Al met al een accommodatie die voldoet

Bamestra te

aan onze diepste gevoelens en behoeftes.

MiddenBeemster
Begeleiding:
- Tom Bakker
06 - 45 27 13 11
- Bart Seijts
06 – 45 31 64 06
- Demi van Schagen
- Marinus Seijts
- Han Steeman

Om jullie alvast een idee te geven waar wij deze vier dagen zullen vertoeven, willen wij jullie
uitnodigen om een bezoek te brengen aan de volgende website:
http://www.deroerdomp.nl accommodatie: De Grote Beerse
Wat moet je meenemen:
-

Lunchpakket voor de heenreis

-

Schaatsen, schaatskleding

-

Legitimatiebewijs / paspoort

-

Hardloop schoenen / kleding

-

Slaapzak, pyjama, kussens zijn aanwezig, knuffel
(hoeslaken en sloop verplicht)

- Britt Vink

-

Warme kleding, casual kleding

- Klaas Dekker

-

Voldoende sokken en ondergoed

-

Toiletartikelen en handdoeken

-

Zwemkleding

-

Kleding die vies mag worden

Onderkomen:

-

Laarzen, zaklantaarn voor de speurtocht

Groepsaccommodatie:

-

Theedoek!

-

Iets zakgeld voor de McDonald’s op de terugweg

- Ron Vink
- Dirk Los

De Roerdomp
- De Grote Beerze
Ontginningsweg 10

Omdat we eerst naar de ijsbaan zullen gaan is het van belang dat iedereen zijn
schaatstas/kleding apart inpakt. Het is de bedoeling dat alle bagage in één tas/koffer wordt
ingepakt van redelijke proporties.

5091 KN Westelbeers

Bonte Avond:

Tel. 013-514 15 09

De laatste avond wordt traditie getrouw altijd groots gevierd met een Bonte Avond. Op deze

IJsbaan:

Iedereen is dan ook welkom om een leuk optreden of act op te voeren. Er mag dan ook

Ireen Wüst Ijsbaan

gerust wat voorbereid en meegebracht worden.

Curlingstraat 15
5022 DZ Tilburg
Tel. 013-583 61 00

avond is niks te gek en zit vol met verassingen.

Voor de Ouders:
De begeleiders en trainers zullen er alles aan doen om ook van dit kamp weer
fantastische spektakel te maken. Om alles in goede orde te laten verlopen het volgende:
-

Uw zoon/dochter dient zelf blarenpleisters mee te nemen.

-

Heeft uw zoon/dochter een beperking, bijzonderheden,
dieet o.i.d. zouden wij dit graag vooraf weten.

-

De kosten voor dit alles bedraagt € 70,-- per persoon.
Graag deze kosten voor vertrek overmaken op rekening
van de club: STG Purmerend NL96 INGB 0001 3665 74

-

Het vervoer wordt geregeld.

Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie STG Purmerend

