
 

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2018 

 

Terugblik 1e kwartaal: 

Handboogschieten 
Het handboogschieten is nu officieel, sinds de open trainingen voor de Invictus Games zijn gestopt. 
De groep groeit en het niveau gaat omhoog. Voor een laag bedrag mogen wij de materialen van S.C. 
Marathon gebruiken. Ook willen we samen met S.C. Marathon een gezellig klein toernooi 
organiseren na de zomer. Hou onze facebookpagina dus in de gaten! 
 
 
Zitvolleybal 
Het Zitvolleybalteam gaat zijn 2e seizoen in! Op 22 September wordt de 1e wedstrijddag gespeeld. 
Helaas hebben we nog geen nieuwe aanmeldingen gekregen. De trainingen beginnen na de 
zomervakantie weer. 
 
 
Ouder-Kind Survival 
Op 5 en 6 Mei heeft de eerste editie van het Ouder-Kind Survival 
weekend plaatsgevonden. Volledig verzorgt door Survivalschool 
OVERLEVEN. Mede door het schitterende weer was het een succes te 
noemen. Alle basis lessen kwamen aan bod, maar het vuur maken was 
toch wel het mooiste.  
 
Er komt zeker een 2e editie! Dus hou onze website, Facebook en Instagram in de gaten! 
 

  

 



 

Mudmasters Biddinghuizen 
Op 22 en 23 September gaan de Mudmasters in Biddinghuizen weer van start. De inschrijvingen zijn 
al gestart en Return to Base heeft enkele vrijkaarten gekregen en op alle extra inschrijvingen kunnen 
we 25% korting bieden. Heb je interesse in meedoen met een Return to Base team? Meld je snel dan 
aan! Stuur je aanmelding naar: returntobaseqpo@gmail.com 
 

Sponsornieuws 
Vol trots kunnen we vertellen dat we een sponsor hebben:  
MD Personal Training. 
Eigenaar Mike Dekker, staat als marinier 100% achter de stichting en 
het belangrijke werk dat wij doen. Hij gaat regelmatig sponsoracties 
houden waarbij de opbrengsten ten goede komt aan de stichting 
Return to Base.  
 
Kijk ook eens op zijn site www.mdpersonaltraining.nl of like zijn Facebookpagina! 
 

 
Fietsen, fietsen, fietsen…..  
Cyclojunkies organiseert op 16 september een fietstoer. De opbrengst van deze tourtocht gaat naar 
Ride2livelife. Om de tourtocht te ondersteunen, helpt Return to Base met het opbouwen en 
uitzetten van de routes.  

Vind je het leuk om ook hieraan mee te helpen? Vrijwilligers zijn meer 
dan welkom!  
www.cyclojunkies.nl  
 

 
 
Highland Games en het Gaelic Festival 
Voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang. Helaas kan het Festival geen doorgang vinden in 
de gemeente Zwijndrecht. Er wordt nu gekeken naar een optie in de Biesbosch. Wel weten we nu dat 
Wout Zijlstra, voormalig Sterkte Man van Nederland en wereldrecordhouder op het onderdeel 
‘gewicht omhooggooien 25 kg’, de Highland Games gaat presenteren. We kunnen nu wel vermelden 
dat Wout Zijlstra de Highland Games komt presenteren.  
 

Achter de schermen: 
Op dit moment gebeurt er veel achter de schermen! Ideeën worden 
uitgewerkt en er wordt gekeken naar samenwerking met andere 
Stichtingen. 
 
Winter BBQ 
Zet het alvast in je agenda!! Het 3e weekend van november organiseert Return to Base weer een 
Winter BBQ. Ook deze keer wordt deze weer verzorgd door Leonard Elenbaas met zijn 
#purepassieontour. 
 

 - fortis in unum  - samen sterk - 

@returntobase_nl www.facebook.com/returntobaseqpo 
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