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Nieuwsbrief
Beste Leden,
De vakantie is weer voorbij. De kinderen zijn weer naar school en iedereen is weer aan het werk!
En dan gaan we ook weer starten met het nieuwe ski-seizoen.
Over 1 weken,op 1 September gaan we weer van start met het sportief skiën van de skiclub.
De volgende data zijn belangrijk om te noteren:
Sportief skiën: Zaterdag (start 1 September) 1e Volwassenen groep
07.30-09.00 uur
2e Volwassenen groep
09.00-10.30 uur
Jeugd en Wedstrijdteam
08.30-10.00 uur
Sportief skiën: Dinsdag (start 18 September)
volwassenen
09.00-10.30 uur
De baankosten zijn € 11,00 per keer
Er zal in het eerste blok voor dejeugdgroepen ook een clinic freestyle skiën gegeven worden door
SNWFRNDS voor de liefhebbers! Data volgen.
Feest
!!! 30jarigbestaan skiclub Rucphen (vanaf 17 jaar) op zaterdag 29 September
SVP opgeven via speciaal emailadres: skiclubrucphen@gmail.com
(zie uitnodiging) partners die geen lid zijn betalen € 20,00 :
7 Oktober dagje Efteling voor de kinderen
Op de eerste training 1 September krijgen de kinderen de uitnodiging voor het dagje uit!!
tips 80's feest en aankleding
Zo van het internet...








Kleed je gepast. Denk aan de fitnessvideo’s van Jane Fonda en draag felgekleurde zweetbandjes. Kleed je als de Dolly Dots, petticoats met veel lagen kleding over
elkaar. Of de krachtige look van Madonna of Cindy Lauper. Vergeet de schoudervullingen niet!
Mannen kunnen zich laten inspireren door George Michael van Wham. Of door Prince, Adam Ant of Duran Duran. Make-up hoort erbij!
Begin jaren 80 was er een economische crisis. Punk en New Wave muziek horen daarbij, net als zwarte kleding en zwarte lippenstift, veel eyeliner en zwarte
nagels (ook voor mannen).
Een “matje” in de nek (mannen!) was helemaal in. En de Rubiks Cube kwam op.
Wat betreft muziek: vergeet De Bom van Doe Maar niet, of Koos Werkeloos van het Klein Orkest.
En verder: The Cure, Talking Heads, ska-muziek van Madness of The Specials, Simple Minds, Toto, Duran Duran, …

2e handsbeurs en opening skiseizoen 6 en 7 Oktober
Wij zoeken nog enkele leden voor deze dagen om te helpen.
Voor info. Tel. of Mail Mona: 0624089109 email: monavansantwijk@home.nl
Voor extra info. en inleveren 2e hands skispullen ga naar de site: www.skidome.nl/ski-info-dagen
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Tijdens de beurs wordt er ook een slijp- en waxclinic gegeven door Enno Belderok
Beste leden, Als laatste hier nog een brief van Skidôme. Doe er je voordeel mee!!
Beste leden van de Skiclub,

In het weekend van 6 en 7 oktober organiseren we een openingsweekend als
nooit tevoren. Naast de Ski-Info Dagen met wintersportbeurs, koopjesmarkt
en vele in- en outdoor activiteiten… zal er een echt ouderwets gezellig
Oktoberfest georganiseerd worden met de allerbeste muzikanten uit
Oostenrijk: Die Mooskirchner! Zoals dat bij een echt Oktoberfest hoort, in een
grote feesttent op het terrein van Sneeuwattractiepark Skidôme.
Zaterdag 6 oktober zal Die Mooskirchner optreden van 20.00 tot 00.00 en op
zondag 7 oktober van 12.00 tot 16.00 uur.
Per avond zijn er 300 kaarten beschikbaar à € 15,00 en de officiële
kaartverkoop start op 16 augustus.
Natuurlijk vinden we het leuk om jullie allemaal uit te nodigen en hebben
daarom de volgende skiclub Rucphen aanbieding voor jullie:
-

4 kaartjes halen = 3 kaartjes betalen!
Aanbieding is nu geldig dus bestel ze vóór vrijdag 31 augustus
Reserveer de kaartjes via evenementen@skidome.nl

Vermeld daarbij de namen en dat je van de SKiclub bent.
Meer informatie oktoberfest op: www.skidome.nl/oktoberfest
OHNE MOOS, NIX LOS!
Vacature voor nieuw bestuurslid!!
Heb je interesse neem dan contact op met het Bestuur.
Voor verdere update`s houd de site in de gaten: www.skiclub-rucphen.nl
Wij wensen iedereen een gezellig skiseizoen toe!
Het Bestuur.
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