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Beste bewoners en begeleiders van de Exodus huizen,

Bij deze zijn juttie van harte uitgenodigd voor de Exodus league
20í0. We organiseren een sportdag speciaal voor jultie, zodat
juttie kunnen taten zien wat je in huis hebt.

Er worden 's ochtends een aantal activiteiten aangeboden
waarmee punten verdiend kunnen worden. Wie aan het eind van
die activiteiten de meeste punten heeft wint de Exodus League
20í0! Naast de activiteiten worden er ook verschitlende ctinics
aangeboden. We sluiten de dag af met een gezeltige barbecue
voor iedereen. Ook worden de prijzen natuurtijk uitgereikt.

Naast de Exodus League Bokaal kun je nog attemaat andere prijzen
winnen, zo zijn er prijzen voor de mooiste teamnaam, beste ye[t,
foto van de dag, sportiefste team, troostprijs en nog vete andere
prijzen.

Exodus Nederland organiseert deze dag voor jutlie. Je kunt je
aanmelden in je eigen Exodushuis; de manager van jouw huis taat
weten hoe dat bij juttie toopt.

We hopen dat juttie heel veel zin hebben in een leuke en gezetlige
sportdag! l! ! I

Organisatie team:
Marnik van Mossetvetd, Nienke van der Meijden
Elke van Dongen, Jeanine Weigand
Van Fontys Hogeschool, SPECO

Exodus Nederland:
Rien Timmer
Thea van Vtiet
Sonja Vester

Wanneer???
vrijdag 2 juti 20í0

Hoe laat???
Je wordt tussen half í í en í í uur verwacht.
De dag is tussen 4 en ó afgetopen (tigt er aan hoelang juttie zelf
witten btijven)

Waar???
Sportcomplex Bokkeduinen in Amersfoort (adres: zie achterkant)

Wat krijg je van ons???
- gratis T-shirt om in te sporten
- drinken voor tussen het sporten door
- 3 ctinics aangeboden door sporters
- Een gezettige barbecue
- Een leuke dag om nooit meer te vergeten

Meeneemlijst???
- sportkteren (broekje, schoenen)
- eventueel extra (droge) kteren
- douche spullen. lunch voor tussen de middag

Wat willen we van jullie weten???
- Hoeveel deelnemers doen er mee met sporten?
- Hoeveel mensen komen er aanmoedigingen?
- Wat is de naam van juttie team?
- Heeft er iemand specifieke dieetwensen?

Graag a[ deze gegevens per huis verzamelen en
voor 14 juni mailen naar marnikmos@msn.com

Vragen?? Mait zell

(

Met sportieve groeten van,
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Beste sportievelingen,

Over enkele weken is het dan zover. De eerste sportdag Exodus League is dan een feit!
In aanloop naar de sportdag kunnen we al een aantal dingen onthullen.
Onderaan de brief staat een lustje met de sporten en clinics die deze dag gegeven zullen
worden, Niet op alle activiteiten kan van te voren getraind worden, maar zullen
samenwerking en inzet zeer belangrijke aspecten zijn. Dus pak jullie kans om te oefenen
en zo als winnaar van deze dag terug naar huis te vertrekken!

Om de sportdag zo fit mogeluk door te komen hebben we eten en drinken nodig! Voor
drinken zal gezorgd worden gedurende de dag en voor het avondeten staat een heerlijke
barbecue op het programma. Alleen voor de lunch moeten jullie zell zorgen. :-
------<>
Met het WK Voetbal in zicht hebben we er natuurluk alle vertrouwen in dat Oranje het
goed zal doen. Op vrijdag 2 Juli bestaat dan ook de kans dat Nederland de kwartfinale
moet spelen om 16.00 uur. In Amersfoort hangen televisies waar we gezellig onder het
genot van wat eten en drinken met elkaar de wedstrijd kunnen kijken. wees dus
voorbereid en zorg ervoor dat we zo enthousiast mogelijk Holland kunnen aanmoedigen!
Daarbij mag de kleur oranje natuurluk niet ontbreken!

De sportdag zal, zoals eerder aangegeven, afgesloten worden met een winnend team.
Dat betekent dat aan het einde van de dag een trots team de eerste Exodus bokaal mee
naar huis mag nemen. Ook andere prijzen kunnen in de wacht gesleept worden, waarbij
we jullie gezelligheid, sportiviteit en creativiteit graag terug willen zienl Zorg er dus voor
dat jullie met een leuke teamnaam en yell richting Amersfoort koÍnen om die leuke
prijzen te winnen.

WU hebben er zin in en we hopen jullie ook! Tot op de eerste editie van de Exodus
League in Amersfoort!

Nieuwsbrief
I.EAUGUE

Wanneer?
Waar?
Aanvanoi
Benodiodheden:

Soorten:

Clinics:

ContactoeEoon:
Adres:

Sf öÉfc"& .6ofu^-r--ke.\a.n t I

Vrijdag 2 Juli
Sportpark Bokkeduinen in Amersfoort
Tussen 10.30 en 11.00 uur
- Sportkleren
- Lunch
- Goede zin

e8g bD
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* Spinnig
* Voetbal
* volleybal
* Zelfverdediging

Marnik van Mosselveld -
Sportpark Bokkeduinen 1 I
3819 BD Amersfoort

SPORTDAG 2OIO EXODUS

* Vijf tegen vuf voetbal
* Blindvolleybal* Frisbee wedstrijd
+ Super bal
* Survivalbaan
* Sumoworstelen



Nieuwsbrief 2 SPOTIDAG 2O'I O EXODUS I.EAUGUE

Beste sportievelingen,

De sportdag nadert en de voorbereidingen zun in volle gang! Ook Oranje is goed op weg
en een kryartfinale op 2 .luli komt steeds didrterbu. In deze nieuwsbrief hebben we
enkele nieuwtjes en mededelingen die zeker de moeite waard zijn om even door te
nemen,

In tegenstelling tot eerdere beridrten wordt ook de lunch door ons verzorgd. ,ullie
hoeyen hlervoor dus niets mee te nemen!!

lullie hebben nog een ruime anderhalve week om te oefenen, dus doe iullie best om de
hoofdprijs in de wadrt te slepen!

Wanneer?
Waar?
Aanvanoi
Benodiodheden:

Soorten:

Vrijdag 2 luli
Sportpark Bokkeduinen 11, 3819 BD Amersfoort
Tussen 10.30 en 11.00 uur
* Sportkleren
* Goede zin

Marnik van Mosselveld
Email:
Telefoon: 06 - 30 r+0 98 49

ContactDersoon:

Vele teams hebben zich al aangemeld en het is dan ook van belang dat ieder team
iemand aanwijst die volgende week captain van zun team is. De captains zun het
aanspreekpunt voor de organisatie zodat alles op rolle§es loopt.

Ook hebben we een aantal clinics waar iedereen zich voor in kan sórijven. Er kan
gekozen worden uit spinning, voetbal, volleybal en zelfoerdediging. Het staat iedereen
vru om individueel een keuze te maken voor een bepaalde dinic. Let wel: vol is vol!
Mocht dit laatste het geval zun proberen we iedereen bij zun tweede keuze in te delen.

Zorg ervoor dat jullie als team met een leuke naam, ydl en captain rióting Amersfoort
komen!
Vergeet ook niet jullie voorkeur en tweede keuze voor de clinics door te geven voor
aanstaande donderdag (24 juni). Je kan je opgeven bij Marnik van Mosselveld. Zijn
mailadres en telefoonnummer staan onderaan de brief.
In de volgende níeuwsbrief zal een routebeschrijving bfigevoegd zitten die jullie naar de
juiste locatie leidt.

Clinics:

* VUf tegen vuf voetbal
* Blindvolleybal
* Frisbe€ wedstrijd
* Super bal
* Survivalbaan
* Sumoworstelen

* Spinnig
* Voetbal
* Volleybal
* Zelfverdediging



Nieuwsbrief 3
LEAUGUE

SPORTDAG 20IO E(ODUS

Nog maar één week en dan gaan we er lekker sportief tegen aan!

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie een keuze kunnen maken betrefrende de clinics op
de sportdag. Nu is het zo dat er niet alleen een eerste en tweede keuze gemaaK mag
worden, maar ook een derde! Op de sportdag zelf kan namelijk iedereen deelnemen aan
twee clinics. Mocht je niet ingedeeld kunnen worden bU je twee favoriete keuzes, dan
proberen wU er rekening rnee te houden waar de voorkeur dan naar uitgaat.
Mocht je nu je voorkeuren al hebben doorgegeven en toch graag nog een derde optie
willen toevoegen, mail of bel dan even naar Mamik van Mosselveld, zodat de organisatie
op de hoogte is! Doe dit wel voor morgen, zodat we iedereen zo tevreden mogeluk
kunnen stellen.

Verder hebben we nog een leuk nieuwtje! De voormalig beroepswielrenner Gerben
Karstens zal ons op de sportdag gaan vergezellen! Karstens was een uitstekende sprinter
in de periode 1965-1980 en won etappes in alle grote ronden (6 in de Ronde van
Frankrijk, 1 in de Ronde van Italië en 14 in de Ronde van Spanje). HU staat bekend om
zijn grappen en grollen en we zien er dus heel erg naar uit om hem te ontvangen op de
sportdag.

Wij hebben erg veel zin in de 1'Exodus League en we hopen jullie ookl Vergeet ook niet
dat de lunch vezorgd wordt en dat iullie deze dus niet hoeven mee te nemen! In de
andere bulage is een routebeschrijving terug te vinden, zodat jullie niet hoeven te
verdwalen. Schrik niet van het aantal pagina's, er is per deelnemend huis een
routebeschrijving te zien. Voor eventueel reizen met het openbaar vervoer verwijzen we
jullie naar deze site: i:.- .' , Deze site geeft het beste reisadvies weer.
Vanaf stauon Amersfoort is het mogelijk om stadsbus 1 en lunbus 70 t€ pakken naar
sportpark Bokkeduinen.

Tot volgende week!

Wanneer?
Waar?
Aanvanoi
Benodiadheden:

Sporten:

Clinics:

contadoersoon:
Adres:

* Vijf tegen vijf voetbal
* Blindvolleybal
* Frisbee wedstrijd
* Super bal
* Survivalbaan
* Sumoworstelen

* Spinning
+ Voetbal
* Volleybal
* Zelfiverdediging

Marnik van Mosselveld
Sportpark Bokkeduinen 11
3819 BD Amersfoort
Telefoon : 06-30409849

Beste deelnemers,

Vrijdag 2 Juli
Sportpark Bokkeduinen in Amersfoort
Tussen 10.30 en 11.00 uur
- Sportkleren
- Goede zin



Nieuwsbrief 4
LEAUGUE

SPORTDAG 2OIO EXODUS

Beste Sportievelingen!

Morgen is het dan zover! De eerste editie van de Exodus League vindt dan plaats!

Vanwege het verwacfite mooie, maar warÍne weer van morgen is er een kleine
verandering opgetreden in het schema. ln plaats van twee dini6, wordt er één clinic
aangeboden. Dit houdt in dat het programma wat eerder afgelopen zal zijn, zodat
iedereen nog lekker tot rust kan komen. Ook Nederland zullen we dan vol enthousiasme
kunnen aanmoedigen! Jullie kunnen kiezen uit vier verschillende clinics, waarbu
inschrijving bU aankomst zal plaatsvinden.

Het warme weer van morgen houdt ook in dat het belangrijk is om veel te drinken! Er zal
genoeg water aanwezig zun op de sportaccommodatie, dus zorg er ook voor dat jullie
daar gebruik van maken! Ook het meenemen van zonnebrand is heel belangrijk!

FotogGaf
Deze sportdag is bU uitstek een goede gelegenheid om actieve foto's te kunnen maken.
Daarom zal er deze dag een fotograaf rondlopen. De fotograaf heeft strikte instructies
gekregen, namelijk:
- Bij het maken van de foto's wordt gelet op de privacy van de gefotografeerde.
- De fotograaf zal altud even @ntact maken met de persoon die gefotografeerd wordt

voor toestemming. Je mag dus nee zeggen tegen de fotograaf.
De foto's die deze dag gemaakt worden zal E:<odus gebruiken voor foldermateriaal en
advertenties.

Vergeet voor de spoÍtdag jullie captains niet aan te stellen en rnet een mooie teamnaam
en yell naar Amersfoort te komen.

Daarnaast zullen we vol spanning de kwar$inale van het Nederlands elftal kunnen volgen
en mocht je de kleur Oranje in de kast hebben hangen, s<iroom dan niet om dit mee te
nemen!

Wij hebb€n er super veel zin in en vre hop€n er met jullie een topdag van te maken!

Tot morgen.

Elke, Jeonine, Momik en Nienke

Nb. Mochten iullie onverhoopt in de file komen te stoon of om een ondere reden te
loot dreigen le komen, bel don even mel Momik, telefoon:0630 4o98 49-


