
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Dit is weer de allerlaatste nieuwsbrief voor 2013! We hopen dat u weer een sportief ski-jaar afsluit, waarin 
genoten is van de sneeuw, zon en veel gezelligheid. 
 
Graag nodigen we u uit voor de laatste clubactiviteit van dit jaar, het clubkampioenschap op 
zaterdagochtend 14 december. Inskiën vanaf 08.00 uur – Start wedstrijd om 09.00 uur! 
U kunt zich aanmelden via de website (http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-activiteiten-skiclub-
rucphen) of rechtstreeks bij Marianne van Oosterhout of Marcel Wisse (beiden zaterdagochtend aanwezig 
tijdens training Sportief Skiën).  
Wilt u zelf niet deelnemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom om uw medeclubleden aan te 
moedigen en/of gewoon voor de gezelligheid! 
 
Ouders spelen een erg grote rol in de sportbeleving van hun kind en daar zijn ook wij ons erg van bewust. 
Een ouder is een rolmodel, toeschouwer, supporter, ondersteuner en natuurlijk ook opvoeder. Het kind op 
een plezierige wijze laten genieten van het sporten, dat is wat alle ouders en elke vereniging graag willen. 
Vorig jaar hebben we met een aantal vrijwilligers de theatervoorstelling “wel winnen, hè”. 
(vrijwilligersversie) bezocht en dit bleek vooral erg inspirerend en leerzaam, maar ook erg komisch.  
U kunt, als ouder(s), naar deze voorstelling (versie ouders) voor slechts € 5,- per kaartje, as woensdag 27 
november. Meer informatie staat in de flyer in de bijlage. Bekijk ook even het promofilmpje: 
http://www.youtube.com/watch?v=UFtN-auiXBA&feature=youtu.be. 
 
Graag willen we melden dat u zich weer kunt aanmelden voor het 2e blok Sportief Skiën via de website 
(http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-trainingen-skiclub-rucphen). We stellen het op prijs dat u zich 
liefst zo snel mogelijk, maar zeker voor de kerstvakantie opgeeft  i.v.m. de planning van de trainers! 
 
Tenslotte willen we nog even melden dat onze trainer Sportief Skiën John Wagtmans (jeugdgroep 
zaterdag) 18 november de trotse vader is geworden van een prachtige dochter, Quinty! We wensen 
Quinty, Esther & John, een hele fijne kraamperiode en veel geluk!  
 
Wensen we u gezellige feestdagen in december & een mooi begin van 2014! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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