
 

 

                

 

 

 
Om verrassingen te voorkomen; tijdens de herfstvakantie Zuid zijn er geen trainingen Sportief 
Skiën!! 

 

 

 

  
Beste leden, 
 
Met de jeugdleden hebben we onze eerste activiteit weer achter de rug, namelijk een geslaagd jeugdkamp 
in Terneuzen! Volgende activiteit is de clubledenavond op zaterdag 16 november.  
Deze avond kunt u als lid vanaf 19.00 uur vrij skiën (max. 2 uur) en aansluitend of in de pauze ontvangt u 
bij DNA een drankje & een hapje. U kunt uzelf al opgeven via de website (klik hier voor de link), maar na de 
herfstvakantie sturen we nog een uitnodiging via de mail. 
Ook ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de ALV op woensdag 20 november. 
 
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u nalezen op de nieuwe activiteitenkalender welke te 
vinden is op de website (klik hier voor naar de website te gaan). 
Let op: tijdens de herfstvakantie Zuid, 12 t/m 20 oktober, zijn er geen trainingen Sportief Skiën!! 
 
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vindt de Winteropening van SnowWorld Rucphen plaats en tevens de 
wintersportbeurs. Wil je weten wat er nog meer georganiseerd wordt? Klik hier. 
 
Voor de wintersportbeurs bieden wij u weer graag de mogelijkheid om gebruikte wintersportkleding, -
schoenen & ski’s in te leveren op donderdagavond 3 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur bij SnowWorld.  
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.  
(De kaarten zijn nu al te verkrijgen bij de receptie van SnowWorld, maar u kunt ze natuurlijk ook 
donderdagavond invullen.) 
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 6 oktober tussen 16.00 en 17.30 uur weer ophalen. Niet 
opgehaalde spullen gaan naar een goed doel. 
 
We proberen de lidmaatschapspassen van de skiclub m.i.v. de winteropening weer in orde te hebben. Deze 
zijn dan bij de wintersportbeurs op te halen en daarna bij de receptie van SnowWorld. 
  
 

Vanaf vrijdagavond 4 oktober tot maandag 7 oktober 
zijn er wegwerkzaamheden gepland op de A58 Breda 
richting Bergen op Zoom, waardoor voor velen de 
reistijd naar SnowWorld door de wegomleiding langer 
zal zijn. 
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http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-activiteiten/
http://www.skiclub-rucphen.nl/activiteiten/).
Klik%20hier.https:/skidome.nl/evenementen/winteropening/


 

 

 
 
 
Wanneer je of je kind(eren) niet komen trainen, dan stellen we het op prijs dat je afmeld bij de trainer of 
via de mail, mailadres jeugd@skiclub-rucphen.nl. 
 
Tenslotte nog een laatste opmerking:  M.i.v. 1 oktober geldt een algehele helmplicht voor alle gasten die 
de baan betreden van SnowWorld. Mocht je zelf niet in het bezit zijn van een skihelm, dan is deze 
kosteloos te gebruiken/huur bij SnowWorld. 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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