
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Hopelijk heeft u weer genoten van de skivakantie! Of gaat u nog? 
De komende tijd zijn er weer een aantal activiteiten om het “wintersport-gevoel” nog even vast te houden of 
om nog een keer extra te oefenen… 
 

Allereerst een belangrijke mededeling: de datum van het jaarlijkse uitstapje naar 
SnowWorld Landgraaf is gewijzigd ivm het samenvallen met een skiwedstrijd. De 
nieuwe datum is zondag 19 april.  
Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. 
 
U bent zaterdag 21 Maart van harte welkom bij de gezellige afsluiting van het skiseizoen van Skidôme  “de 
dag van Skidôme”! Gedurende de dag zijn er vele leuke & gratis activiteiten. Zie voor meer informatie de 
website van Skidôme (oftewel: volg deze link voor meer info 'dag van Skidôme'). 
Leden van Skiclub Rucphen ontvangen deze dag een GRATIS dagpas, op vertoon van de lidmaatschapspas. 
Ook voor niet-leden geldt deze dag een erg aantrekkelijk actietarief. 
 
We nodigen deze dag de leden die deelnemen aan het Sportief Skiën graag uit om het trainingsseizoen af te 
sluiten met een supersportieve slalomwedstrijd. Deze is dan aansluitend aan de training. Zie ook de 
uitnodiging in de bijlage. 
Schrijf je in door te mailen naar jeugd@skiclub-rucphen.nl!!!  (graag ook je leeftijd doorgeven) of via de 
website  -> volg deze link naar de website.. 
 
Zaterdag 21 maart is ook de laatste training van het 2e blok Sportief Skiën. Wilt u nog deelnemen aan de      
4 extra trainingen (3e blok) op zaterdagochtend meld u dan aan via de website: volg deze link om u aan te 
melden voor trainingen. 
 
Heeft u ook al een kijkje genomen op onze vernieuwde website. We streven ernaar deze up-to-date te 
houden. Zie voor de allerlaatste nieuwtjes het kopje ‘nieuws’. 
 
We ontmoeten u graag bij de gezellige & sportieve activiteiten! 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Skiclub Rucphen 
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