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Nieuwsbrief 
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd.
We zijn enthousiast over de steeds grotere deelname aan de JPT
toernooien. Kijk samen ook of er met elkaar meegereden kan worden.
Dit is gezelliger en voordeliger.

In februari zijn we met 28 leden en begeleiding naar Gent geweest. Wat
een bijzondere dag. De heenweg achter elkaar
aangereden. Dit was maar goed ook. Yvonne nam
een andere route. Bij de pauze was er voor iedereen
wat te drinken en Brusselse wafel met slagroom.
In Gent was het even zoeken naar een
parkeerplaats. Eenmaal bij het Kasteel Gravensteen
mocht iedereen zijn eigen route doorlopen. Zowel
jong als oud genoot van deze culturele bijdrage.
Bij Sint Michielsgilde kregen we les van Servaas Breyne.
Een mooie ervaringen voor alle schermers.
Als afsluiting hebben we heerlijke Belgische frieten gegeten.
Met dank voor de mooie foto’s van de man van Astrid, te zien op onze
site onder kopje fotoalbum. 
www.surtout.nl

De wedstrijdschermers hebben niet stilgezeten. Ze hebben
deelgenomen aan de volgende toernooien:
Delft tegeltjes toernooi, gele ridders Sabeltoernooi, Internationale
Willem Eggerttoernooi Purmerend, Vier dagen in Wratislavia in Polen,
Nederlandse kampioenschappen voor senioren Rotterdam, TSV
Bayer in Dormagen Duitsland, Mini Klauw Belgie,
Korenbloemtoernooi Wageningen. Zie resultaten op onze site onder
kopje fotoalbum. 
www.surtout.nl

26 April op Koningsdag heeft Hans voor de vereniging demonstraties
en clinics gegeven voor belangstellenden. Daarnaast waren er
seniorschermers die toneelschermdemonstraties gaven. Het was een
geslaagde dag mede dankzij de hulp van verschillende jeugd en
senior leden. Allemaal bedankt.

Nu een vooruitblik op de komende maanden. Op 
woensdag 9 juli
hebben we de 
Brassardexamens
. Voor nieuwe leden vraag je aan
Georges of je al mee kan doen met de gele brassard. Voor degene die
de gele brassard al hebben mogen doorgaan voor rood. Voor degene
die de rode brassard hebben die mogen doorgaan voor blauwe
brassard. De boekjes zijn verkrijgbaar bij Ria, Yvonne of Everhard in de
gymzaal.
De boekjes kosten 12,50
Geef je op voor 15 juni bij 
secretaris@surtout.nl
Op woensdag 16 juli
hebben we het 
Brassardtoernooi.
Hierin
schermen alle leden tegen elkaar. Iedereen kan winnen! Voor ervaren
spelers worden er handicaps afgetrokken.
Natuurlijk wordt deze weer verzorgd met drinken en een versnapering.
Dit is tevens ook de laatste les van dit seizoen.
Geef je op voor 15 juni bij 
secretaris@surtout.nl

3 September
starten we het seizoen met een BBQ.
Van 18.30-21.30.
Op veler verzoek nodigen we dit jaar ook de familieleden van de leden
uit. Wij vragen voor deelname aan de BBQ een bijdrage van € 5.00 per
persoon. Meer mag altijd 
☺
.
Voor 16 juli opgeven en betalen bij Ria of Yvonne.
Wij zijn erg blij mede te delen dat we zijn ingeloot voor de
jeugdsponsoractie van de Boni.
Dit betekent dat iedereen die je kent moet weten dat ze van 
1 oktober
tot 25 november
de boodschappen moeten halen bij de Boni.
Hiervoor krijgen ze punten die ze kunnen doneren aan onze vereniging.
Natuurlijk gaan we ook zelf onze boodschappen daar doen. Twee keer
worden wij in de winkel verwacht om te laten zien hoe leuk onze
vereniging is. We hebben daar hulp van jullie bij nodig.
We hopen hiermee ons jaarlijkse uitstapje te kunnen sponsoren.

Graag willen wij in de nieuwsbrief steeds iemand aan jullie voorstellen.
Iedere keer wordt de pen aan iemand doorgegeven. Onze voorzitter
neemt de aftrap.
Hallo,
Ik ben Yvonne Bouwman. Onze zoon Dirk-Jan zit bijna 5 jaar op
schermen. Ik vond het erg leuk dat hij voor schermen koos. Ondanks
dat ik alle regels nog niet geheel snap, zijn de wedstrijden voor mij gaaf
maar zenuwslopend. Het is ook erg leuk om over de grenzen te gaan

voor wedstrijden. In elk land kom je weer andere dingen tegen. Maar
de Duitse Pretsels zijn niet te versmaden.
Sinds een jaar ben ik secretaris van de vereniging. Het
is fijn om iets voor Surtout te kunnen betekenen.
Ik geef de pen door aan Marco van Hoof.
www.secretaris@surtout.nl

