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Zondag 23 september a.s. organiseren wij voor de 7de keer de Streker Oerbos
Survivalrun. Dat wist u natuurlijk al. Voor deze sportieve strijd met de elementen der
natuur hopen wij ruim 900 sport- en natuurliefhebbers aan de start te mogen
begroeten. De langste afstand is 18 kilometer en telt ruim 67 hindernissen. De korte run
is 8 kilometer met 33 hindernissen, terwijl de middenafstand 13 kilometer en
50 hindernissen telt. De organisatie van deze run kost veel tijd en brengt veel werk met
zich mee; we kunnen elke vorm van hulp van 150 benodigde vrijwilligers dus heel goed
gebruiken.

Stel, U biedt zich aan als vrijwilliger, wat bieden wij u ??

Bij de hindernissen zijn vrijwilligers nodig, die alle deelnemers aanwijzingen geven hoe de
hindernis genomen moet worden. Ook veiligheid is belangrijk.
Bij de finish zijn mensen nodig om tijden te noteren en herinneringen uit te delen.
Er moeten lunchpakketten worden gemaakt en uitgedeeld.
Op de 5 drinkposten krijgen alle deelnemers iets aangeboden.
Kortom, er is veel werk aan de winkel.
Als u ons helpt, beleeft u een prachtige sportieve dag, waarbij iedereen op zijn eigen
niveau topsport bedrijft. En dat is echt genieten.
U krijgt van ons een prima lunchpakket en een t-shirt.

Onder alle vrijwilligers verloten wij een aantal leuke prijzen, die door diverse bedrijven
beschikbaar zijn gesteld. Vorige keer waren dat o.a. : bon voor weekend huur cabriolet,
waardebonnen voor de kapper, een gezichts- of epileerbehandeling, appeltaart, pondje
paling, sportmassage etc.
We zijn hier op dit moment nog hard mee bezig.

U ziet, het loont zeer de moeite om ons een dag te helpen.
Heeft u vrienden, kennissen, buren, bekenden, schoonfamilie of komt u dan toch maar
zelf, wij ontvangen u met open armen.

Voor aanmelden of vragen belt of mailt u met
Marian Koomen, telefoon 0228-514371, j.m.koomen@quicknet.nl.
Of Caroline Kaagman, telefoon 0228-513249, marcel.caroline@quicknet.nl

Zeer bedankt en tot zondag 23 september.

Jos Mathot
Wedstrijdcoördinator Streker Oerbos Survivalrun 2012

Vrijwilligers gezocht!!!
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