
 

 

 

 

Beste leden, 
 
De dagen worden al langer en de temperaturen hoger, maar er is nog volop sneeuw te vinden in de wintersportlanden 
en bij Skidôme. 
 
U bent op zaterdag 3 april van harte welkom bij de gezellige afsluiting van het skiseizoen van Skidôme  “de dag  van 
Skidôme” met gedurende de dag vele activiteiten. Zie voor meer informatie de website van Skidôme (oftewel: 
https://www.skidome.nl/nl/acties/dag-van-skidome ). 
 
U heeft vorige week de uitnodiging voor het jaarlijkse uitstapje ontvangen. Dit jaar gaan we naar SnowWorld 
Landgraaf op zondag 17  April. Meldt u aan voor maandag  10 april via de website of door een mail te sturen t.a.v. 
penningmeester@skiclub-rucphen.nl!!! 
 
Ook nodigen we u alvast uit voor de jaarlijkse fietstocht als afsluiter van het seizoen op zondag 12 juni. U kunt zich 
deze dag inschrijven tussen 13.00-14.00 uur in café restaurant De Nederlandse Alp, waarbij u dan ook kunt aangeven 
of  u aansluitend deelneemt aan het buffet. 
 
De data voor het jeugdkamp zijn ook alweer bekend.  
Volgend seizoen wordt het kamp gehouden op vrijdag 16 t/m zondag 18 september. De uitnodiging ontvangen de 
(ouders van) jeugdleden in de weken voor de zomervakantie basisschool. 
 
Ten slotte willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om een wintersportchallenge voor een goed doel te 
promoten. De Nederlandse Ski Vereniging en de Mentelity Foundation organiseren voor de eerste keer een Snow 
Obstacle Run. Lees meer hierover via de link: https://www.snowobstaclerun.org/ of in de informatiebrief die als 
bijlage is toegevoegd. 
Iedereen die meedoet aan de Snow Obstacle Run draagt zijn steentje bij aan het aangepaste wintersporten in 
Nederland. Lees meer over de Obstacle Run en deelname of doneren hieraan via: 
https://www.wintersport.nl/snowobstaclerun 
 
Het tweede blok Sportief Skiën loopt weer ten einde, de laatste training is op zaterdag 16 april!  
Na de training hebben we nog iets leuks voor de jeugdleden in petto! Nieuwsgierig? Mis het niet en zorg dat je erbij 
bent! 
 
Het einde van blok 2 betekent uiteraard ook weer dat u zich kunt inschrijven voor blok 1, seizoen 2016/2017!!! via de 
website www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-trainingen-skiclub-rucphen! 
Het is niet meer mogelijk om tegelijkertijd in te schrijven voor blok 1 & 2. We attenderen u steeds via de nieuwsbrief 
erop dat er weer ingeschreven dient te worden voor het volgende blok. 
 
Zaterdag 26 maart a.s. is er geen training Sportief Skiën.  
We wensen u hele fijne en gezellige paasdagen in Nederland of in een wintersportland! 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Skiclub Rucphen 

Maart 2016 
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