
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Het is weer tijd voor de allerlaatste nieuwsbrief van 2017!  
De laatste trainingen van het eerste blok sportief skiën zijn afgelopen vrijdag- en zaterdagochtend 
geweest. De laatste wedstrijdtraining is maandagavond 18 december.  
 
We hebben dit jaar weer volop leuke activiteiten georganiseerd en voor volgend jaar staat ook weer e.e.a. 
in de planning.  
Op dinsdagavond 6 februari 2018 vanaf 18.00 uur organiseren we weer een culinaire kookworkshop, 
verzorgd door Maarten van der Meijs. Dit jaar staat de Italiaanse keuken op het programma.  
Leden betalen voor deze avond € 25 en niet-leden (1 per lid) € 35. 
Wil je hier aan deelnemen, meld je dan aan via de website (klik hier) of door een mail te sturen t.a.v. 
Myrian van Burik via secretariaat@skiclub-rucphen.nl. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met meer 
informatie en de invulling van de avond.  
Wil je graag deelnemen, maar kan je echt niet op de vermelde datum, geef dit dan ook door want bij (te) 
veel aanmeldingen/animo plannen we een 2e avond. 
 
De opgaven stromen binnen voor het clubkampioenschap as zaterdag 16 december. Je kan je nog steeds 

opgeven via de website ( klik hier!).  
Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle leden van de skiclub en geschikt voor alle leeftijden! 
Het inskiën/baan toegankelijk is vanaf 08.00 uur – Start wedstrijd is om 09.00 uur! Zie ook de flyer in de 
bijlage. 
Wilt u zelf niet deelnemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. 
We gaan er samen weer een gezellige ochtend van maken! 
 
Denkt u aan het aanmelden voor het 2e blok Sportief Skiën via de website .... klik nu meteen hier.  
Het is belangrijk dat u zich opgeeft  i.v.m. de planning van de trainers! Bij voldoende aanmeldingen starten 
de trainingen weer op vrijdag 12 januari, zaterdag 13 januari en maandagavond  15 januari 2018. 
 
Wensen we u gezellige feestdagen & een heel mooi begin van 2018! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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