November 2015

Nieuwsbrief
Beste leden,
De laatste clubactiviteiten, de fietstocht en het jeugdkamp, zijn weer gezellige & geslaagde activiteiten geweest. Het
weer tijdens de fietstocht was niet geweldig, maar ondanks dat is er toch gefietst en was de middag geslaagd.
Het weer tijdens het kamp was juist wel goed, wat zorgde voor geslaagde buitenactiviteiten en de trainingen bij
SnowWorld verliepen prima.
2 belangrijke data voor in uw agenda!
De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen: Algemene ledenvergadering Skiclub Rucphen op dinsdag 24 november
om 20.00 uur in DNA .
Op zaterdag 28 november rond 10.30 uur/aansluitend aan de training Sportief Skiën van de jeugd, maken we graag
tijd voor een kleine traktatie van sinterklaas voor de jeugdleden t/m 11 jaar.
Zorg dat u/uw kind dit niet mist!
Mededeling ledenvoordeel:
Op vertoon van uw (oranje) lidmaatschapspas seizoen 2015-2016 van Skiclub Rucphen, ontvangt u korting bij
Snowparts en Freestyle.
!!! De kortingen zijn niet geldig op actie-, uitverkoopartikelen & onderhoud van ski’s en snowboard!

Bij aankoop van uw ski’s, skischoenen en andere wintersportartikelen bij Snowparts ontvangt u
25% korting op uw (bruto)aankoopbedrag.
De winkel/showroom van Snowparts, gevestigd in Oostburg is open van zaterdag 14 november as tot
zaterdag 5 maart ‘16. Check de actuele openingstijden & beurslocaties via de website (www.snowparts.nl).
Op uw aankopen bij Freestyle ontvangt u 15% korting.
Dit geldt in beide winkels, Freestyle Rucphen en Freestyle Roosendaal, zie voor meer informatie ook de website
(www.freestylesport.nl).
Snowparts nodigt u van harte uit voor de Snowparts Skitestavond op vrijdag 27 November as bij Skidôme Terneuzen.
Bij aanschaf van een avondpas (vanaf 17.00 uur) van € 19,50 kunt u vanaf 19.00 tot 22.00 uur gratis ski's en
skihelmen testen van de merken Volkl, Blizzard, Head, Nordica en Bolle (skihelmen).
Het komende weekend van 7 en 8 november gaan de licentieleden deelnemen aan het Nederlands jeugd
kampioenschap/Nederlands kampioenschap dat plaatsvindt bij SnowWorld Landgraaf.
We wensen de deelnemers en trainers veel succes!
Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

