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Hierbij de nieuwsbrief van het einde van dit seizoen. Afgelopen
maanden is er weer veel gebeurd.
Lees deze goed en meldt je aan voor de BBQ en mogelijkheid tot meer
schermen.
Ook dit jaar gaan we ons schermseizoen
starten met de traditionele BBQ. Op 26
augustus van 18.30-20.30 zijn jullie allen in
Apeldoorn welkom. Voor een kleine bijdrage
van € 5 per persoon. Ook ouders/partners zijn
van harte welkom. Jullie kunnen je opgeven
bij: secretaris@surtout.nl
Locatie wordt nader bekend gemaakt.

In Doet

Belangrijke wijzigingen betreft trainingsdagen en tijden in Doetinchem
en Zutphen!
In Doetinchem verandert de trainingstijd naar 18.45-20.45.
Vanaf 31 augustus wordt er in Zutphen alleen nog op de dinsdag
getraind van 17.00-18.00 en van 19.00-21.00. De donderdag vervalt!
Wij hebben dit besluit in overleg met de maîtres genomen omdat er te
weinig leden zijn om het deze avond financieel haalbaar te laten zijn.
Wij hopen dat de leden van de donderdagavond aan kunnen schuiven
bij de dinsdagavond. Maar natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom in
Doetinchem en/of Apeldoorn.
Wel bieden wij in samenwerking met schermvereniging Lancelot te
Arnhem de mogelijkheid om deel te nemen aan de spar-avond op
maandagavond van 19.30-20.30.
Daarnaast biedt Lancelot voor een
selecte groep sabreurs de
mogelijkheid te trainen van 19.3021.00 uur op de donderdagavond.
Georges zal uit het aantal aanmelding een groep samenstellen.
Voor € 8 per maand kan hier aan deelgenomen worden.
Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan zich opgeven bij:
secretaris@surtout.nl

Op 6, 8 en 9 juli zijn op alle locaties de trainingen afgesloten met een
ouder/kind toernooi. Wat een geweldige opkomst op alle locaties!
We hebben ook zeer leuke reacties gehad en dat betekent dat we deze
traditie doorzetten en jaarlijks terug laten komen. Voor veel familieleden
ging er een wereld open. Wat houdt schermen veel in en wat een hoop
regels moet je kennen. Chapeau voor onze leden!!!

Doetinchem

Zutphen
Zutphen

Apeldoorn

Wilt u nog meer van deze leuke foto's bekijken, bezoek dan onze site:
www.surtout.nl en klik op Fotoalbum.
Ook dit jaar zijn we in Apeldoorn weer ingeloot om
deel te nemen aan de Boni actie om onze
vereniging te sponsoren. Tzt krijgen jullie de
informatie en vragen wij natuurlijk weer of jullie de
boodschappen willen doen bij de Boni! Wij hopen
dat we weer een mooi bedrag bij elkaar kunnen
sparen.

In het najaar gaan de brassardexamens
plaatsvinden. Voor die tijd zullen de maîtres
alles goed met jullie bespreken en inoefenen.
De brassardboekjes zijn te verkrijgen bij je
trainingslocatie. Ze kosten € 12,50 per stuk.
Vraag aan je maître of iemand van het
bestuur voor welke kleur jij examen mag
doen!

Het Whatsapp experiment is een groot succes gebleken,
zoals gevonden voorwerpen, meerijden naar JPT's enz.
Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van actuele zaken
van jouw vestiging van Surtout, mail dan je 06 nummer naar
voorzitter@surtout.nl en vermeld in welke Whatsapp groep je
toegevoegd wilt worden.

Weet iedereen dat we ook een Facebook en een Twitter pagina
hebben? Om de schermsport, maar vooral onze schermvereniging te
promoten willen we al onze leden vragen om onze pagina's te liken en
berichten te delen.
Zo kan iedereen zien dat schermen een leuke sport is en vooral bij
Surtout!

We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag allemaal op 26 augustus
bij de BBQ!
Vriendelijke groeten,
Het bestuur

