
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Hopelijk is het jaar voor iedereen goed begonnen, misschien met een prachtige wintersportvakantie met 
veel verse sneeuw? Mocht dit niet het geval zijn, dan maar volop genieten & skiën bij Skidôme! 
 
Het Sportief Skiën op zaterdag en dinsdag is weer gestart. Zo ook de wedstrijdtraining op maandagavond.  
De wedstrijdtraining op maandag en de extra slalomtraining voor licentieleden op zaterdag gaat door tot de 
meivakantie. 
Dit seizoen willen we iedereen van het Sportief Skiën op zaterdag deze optie bieden, dus een blok 3 van 4 
extra trainingen; op zaterdagochtend 28 maart, 4, 11 en 18 april om 08.30 uur.  Kosten voor dit blok 3 zijn  
€ 15,- per persoon. U kunt uzelf of uw zoon of dochter hiervoor opgeven via een berichtje t.a.v. Debora via 
ledenadministratie@skiclub-rucphen.nl.  
Debora zal ook de laatste training van het 2e blok op zaterdag aanwezig zijn om inschrijvingen te noteren, 
voor het 1e blok seizoen 2015-2016. 
 
De geplande kookworkshop op maandag 12 januari ging helaas niet door wegens te weinig animo, maar we 
plannen binnenkort een nieuwe datum. U ontvangt hiervoor later weer een uitnodiging via de mail. 
 
De bestelling van de clubjassen verloopt allesbehalve vlot, maar we hopen toch echt de komende maand 
al de bestelde jassen te leveren.  
Ondertussen zijn ook de trainers van Skiclub Rucphen van een nieuw trainersjack voorzien en zijn ze   
(m.n. voor de kinderen) beter herkenbaar!  
De jassen worden gerealiseerd tegen mooie prijzen, mede dankzij sponsoring van Jacobs Electro Groep, 
Autobedrijf Arnold de Rijk, Van Burik Parket, Snowparts (zie ook hun flyer voor sale komend weekend in 
Skidôme Terneuzen in de bijlage) & sneeuwattractiepark Skidôme. 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u na de carnavalsvakantie. Let op! Tijdens de carnavalsvakantie  (dus 
op zaterdag 14 febr., maandag 16 febr., dinsdag 17 febr. en zaterdag 21 febr.) zijn er geen trainingen 
Sportief Skiën. 
 
We wensen u alvast een fijne (wintersport) vakantie! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 

Januari 2015 

Nieuwsbrief  
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