
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Hierbij weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2017-2018! Dit jaar bestaat Skiclub Rucphen 
35 jaar en dat is zeker een feestje waard! U heeft de uitnodiging apart van deze nieuwsbrief via de mail 
ontvangen! We hopen natuurlijk dat u ook komt. 
Graag willen we ter ere van dit jubileum een inkijkfotoboek maken en daarom dus de vraag of u leuke foto’s 
van het skiën bij de Skiclub heeft, die we mogen scannen? U kunt uw reactie mailen t.a.v. Myrian (of als 
reactie op deze mail). 
 
We zijn natuurlijk weer gestart met de gezellige en sportieve trainingen Sportief Skiën op zaterdag en op 
vrijdag! We zijn ontzettend blij dat hier zoveel fanatieke en enthousiaste leden aan deelnemen! 
…mocht het eens voorkomen dat u een training overslaat, dan willen we u vragen dit te melden via een mail 
naar jeugd@skiclub-rucphen.nl.... 
 
De lidmaatschapspassen liggen vanaf zaterdag 30 september weer voor u klaar bij de receptie van Skidôme! 
Het weekend van de open dagen kunt u de pas ophalen bij de stand van Skiclub Rucphen, voor de 
wintersportbeurs. 
 
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober vinden de open dagen van Skidôme Rucphen weer plaats en 
tevens de Wintersportbeurs welke dit jaar georganiseerd wordt door Skiclub Rucphen. 
Graag bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen & ski’s in te leveren op 
donderdagavond 28 september van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Skidôme.  
Graag ontvangen we alle spullen/kleding schoon & in goede staat! 
Hoe werkt het inleveren van de spullen? U ontvangt per artikel een kaartje wat u volledig invult; een gedeelte 
van dit kaartje waarop de vraagprijs staat hangt u aan het artikel. 20% van de vraagprijs/het bedrag komt bij 
verkoop t.g.v. skiclub Rucphen, het overige bedrag storten we naar uw rekening.  
De niet verkochte spullen kunt u zondag 1 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur weer ophalen. Niet opgehaalde 
spullen gaan naar een goed doel. 
!!! Heeft u misschien tijd om ons een handje te helpen tijdens deze wintersportbeurs? stuur dan a.u.b. een 
berichtje naar Mona van Santwijk of Marina de Hoon. Zie de brief in de bijlage. 
 
Tijdens de open dagen, op zaterdag 30 september, organiseert skiclub Rucphen samen met Outdoor Ski 
Racing OSR/OCS voor de jeugdleden Sportief Skiën, een vriendschappelijke slalomwedstrijd. Deze wedstrijd is 
aansluitend aan de training Sportief Skiën. De uitnodiging hiervoor ontvangen de jeugdleden persoonlijk per 
mail. 
 
Tot ziens op de feestavond zaterdag 28 oktober 2017! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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