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SneeuwFit Gelderse Vallei op volle toeren  
Het wintersportseizoen draait inmiddels volop. We hebben 
goed bezette SneeuwFit-zalen in Bennekom en Ede-zuid.  
Bij de SneeuwFit-training in Veenendaal zijn extra cursisten 
welkom. De deelnemers van Ede-dinsdagavond kunnen na de 
kerstvakantie overstappen naar een andere avond of zaal.  
We hopen dat in januari nieuwe SneeuwFitters ‘instappen’. 
Dat kan voor hen de opmaat zijn naar meer wintersportfun. 
Ditzelfde geldt voor Ski Compact: er loopt nu één training 
maar we willen nieuwe cursussen starten; lees de berichten.  
Sportief Wandelen op zaterdagochtend gaat na 13 
december in een winterstop tot eind februari 2015.   
Wel is er elke maand een safaritocht Nordic Walking.   
In de agenda onderaan staan data, tijden en locaties en op 
onze website www.skigeldersevallei.nl vindt u alle info plus  
inschrijfformulier. Eventueel is een proefles mogelijk.  
Wintersportzaken: bij verschillende winkels kunnen onze 
leden voordeel behalen. Zie daarvoor onze nieuwsbrieven en 
de website. In de rechterkolom staan enkele voorbeelden!  

 
*De SneeuwFit-docenten Guno Burgzorg, Wim van Harten en Bauk 
de Groot samen met NW’ster Wilma Hesseling. Foto: Bart de Gouw 
 

Ski Compact 16 december naar skibaan  
De eerste groep Ski Compact gaat op dinsdag 16 december 
naar de borstelbaan van Wolfskamer Wintersport in Huizen. 
Die praktijkles op de ski’s is de afsluiting van hun overdag-
cursus die op 28 oktober in sporthal De Peppel in Ede begon.    
 

Training Ski Compact tot krokusvakantie  
We willen een 2e serie Ski Compact trainingen starten: vanaf 
6 januari op dinsdagmiddag van 14-15u in sporthal De Peppel 
in Ede en vanaf 8 januari op donderdag 14-15u in de gymzaal 
Goudmos in Veenendaal. In plaats van de eerder genoemde 
startdata 16 en 18 december beginnen we dus na nieuwjaar. 
Deze compacte cursus van 8 lessen eindigt vlak voor de 
krokusvakantie met een praktijkuur op de skibaan. Eén keer 
in deze periode is er na overleg met de cursisten een 
dubbeluur of een extra lesuur zaaltraining. Wilt u meedoen,  
meldt u dan direct aan via de website of per email. Tarief:  
€ 60, inclusief 1x skiles en materiaalhuur op de skibaan.   
 

 

Skibeurs van 28 t/m 30 november  
Komend weekeinde houdt Intersport Winners, 
Churchillweg 31-33 in Wageningen een skibeurs met 
gebruikte én nieuwe wintersportartikelen. Met de bon uit 
de krant ontvangt men 20% extra korting op één artikel 
naar keuze behalve op ski’s, snowboards en -schoenen. 
Onze leden ontvangen op normale wintersportaankopen 
10% kassakorting. Tijdens de skibeurs kost een skibeurt 
waxen en slijpen €9,95. Info: www.intersportwinners.nl. 
 

Kortingsactie bij Davelaar Sport 

Alle deelnemers aan onze trainingen kunnen korting 
ontvangen bij Davelaar Sport, Passage 47 in Veenendaal. 
Het voordeel bedraagt €10 korting op een volledige beurt 
of middelbeurt skionderhoud en eenmalig €25 korting bij 
aankoop van skimateriaal en -kleding vanaf 100 euro. 
  

Wim van Harten weer naar Westendorf 
Onze SneeuwFit-docent Wim van Harten verblijft vanaf 
medio december weer enkele maanden als skileraar in 
het Oostenrijkse Westendorf. Wim is gelukkig tijdig 
hersteld van een galblaasoperatie. In de afgelopen weken 
verving Guno Burgzorg hem tijdens Ski Compact in Ede en 
SneeuwFit in Veenendaal. 
 

Agenda 
Vrijdag 28 nov. 9.30-21.00u : Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33 in Wageningen (ook za. 29 
nov van 9.00-17.00u en zo. 30 nov. van 12.00-17.00u).  
Zaterdag 29 nov. 11.00-12.00u.: Sportief Wandelen, 
natuurgebied De Sijsselt, Ede (ook op 6 en 13 dec.).  
Dinsdag 2 dec. 14.00-15.00u: Ski Compact, sporthal De 
Peppel, Peppelensteeg 1, Ede (ook op 9 dec.). 
Dinsdag 2 dec. 19.00-20.00u: SneeuwFit in gymzaal 
Bunschoterweg, Ede (ook op 9 en 16 december). 
Dinsdag 2 dec. 20.30-21.30u: SneeuwFit in gymzaal 
Platanenweg 2a, Bennekom (t/m 16 dec. en vanaf 6 jan). 
Woensdag 3 dec. 20.00-21.00u: SneeuwFit, sportzaal 
Zuiderkruis 744, Veenendaal (t/m 17 dec en vanaf 7 jan). 
Donderdag 4 dec.: SneeuwFit 20-21u en 21-22u in zaal  
Verl. Parkweg 49, Ede-Zuid (t/m 18 dec. en vanaf 8 jan). 
Zaterdag 13 dec. 9.00-10.00u: Safaritocht Nordic  
Walking, start vanaf Bosrand in Ede. 
Dinsdag 16 dec. 14.00-15.00u: training op skibaan 
Wolfskamer in Huizen voor deelnemers Ski Compact. 
Dinsdag 6 jan. 14.00-15.00u: Start 2e serie Ski Compact 
in sporthal De Peppel, Ede (t/m 17 febr.). 
Donderdag 8 jan. 14.00-15.00u: Start Ski Compact in 
gymzaal Goudmos 1, Veenendaal (t/m 19 febr.).  
Zaterdag 17 jan. 9.00-10.00u: Safaritocht Nordic  
Walking, natuurgebied De Sijsselt in Ede.  
  


