Beste a.s. Oranjeroei(st)ers,
Het is bijna zover ! In maart a.s. beginnen de trainingen weer van het
oranjeroeien voor de leerlingen en leraren van de basisscholen in Ouderkerk a/d
Amstel! De traditionele (al meer dan 30 jaar!) oranjeroeiwedstrijden vinden dit jaar
plaats op woensdag 25 april om 15.30 uur.
Het oranjeroeien wordt kostenloos georganiseerd door het Oranjecomité
Ouderkerk a/d Amstel en de roei-, zeil- en kanovereniging “de Amstelgeuzen”.
Net als voorgaande jaren willen we uit de groepen 7 en 8 roeiploegjes
samenstellen. Daarbij zien we ook graag per school een leraren roeiploeg. De roei
(st)ers hebben minimaal 1x per week 1 uur instructie nodig. Vanaf maart a.s.
betekent dit dus minimaal 6 á 7 trainingen. De trainingsuren zijn van ma. t/m vr.
van 16.00 tot 18.00 uur of in het weekend tot 18.00 uur. Wij zorgen voor de
instructeurs/schippers.
Misschien lijkt het nog een beetje vroeg om je nu al op te geven, maar i.vm. de
voorbereidende werkzaamheden ontvangen we graag zo snel mogelijk je
aanmelding. Overleg met je ouders of je mee mag doen en overleg met je eigen
ploeg op welke dag en welk uur jullie kunnen trainen. Meld je aan in groepjes van
minimaal 5, maximaal 6 jongens en/of meisjes bij de oranjeroeischool
coördinatoren:




- Marlot van Dijk (Amstelschool);
- Ruud Segers (Hekmanschool);
- Marjolein van Oijen (‘t Kofschip).
Of meld je aan bij de contactschippers van de Amstelgeuzen:
- Leen Verweij (Amstelschool);
- Esther Huiskers (Hekmanschool);
- Harry van Rooij (‘t Kofschip).

NB: email adressen bovengenoemde personen staan op het inschrijfformulier!
Samen met jullie stellen deze personen de roeiploegjes samen, waarbij er
maximaal 12 roeiploegjes van 5 à 6 roei(st)ers) kunnen meedoen met het
oranjeroeien.
Meld je z.s.m. aan! Graag voor 15 februari a.s.
Aanmelden bij voorkeur via het inschrijfformulier (via oranjeroeischoolcoördinatoren of contactschippers of www.amstelgeuzen.nl ). Graag de
gegevens als naam/groep/email/tel. nrs. en voorkeur voor trainingsdag(en)
doorgeven.
Voor foto’s, filmpjes en informatie, kijk op www.oranjeroeien.nl Voor meer
informatie graag contact opnemen met oranjeroei-coördinator Tjeerd van Dijk,
per email info@amstelgeuzen.nl of tel. 06-54255621.
Het verzamelen voor de roeitrainingen (en het drinken van een kopje thee met een
kaneelkoekje!) zal ook dit jaar plaatsvinden bij Theo de Koning, Amstelzijde 79 in
Ouderkerk a/d Amstel 
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