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Meedoen met SneeuwFit kan nog  
Meer (vries)kou buiten brengt de winter dichtbij. Ook de 
wintersportvakantie komt in zicht. De hoogste tijd dus om 
de conditie op peil te brengen en te houden. Als u de draad 
nog op wilt pakken, helpen een 10-lessenkaart SneeuwFit of 
8 lessen Ski Compact u een aardig eind op de goede weg.  
De groepen SneeuwFit in Ede, Veenendaal en Bennekom zijn 
al weken bezig, maar ‘instromers’ zijn nog van harte 
welkom. De SneeuwFit training in Bennekom is op dinsdag 
van 21:00-22:00 uur in de gymzaal van de DVO-hal, 
Achterstraat 1.  
In Veenendaal kunt u op woensdag 20:00-21:00 uur terecht 
in de gymzaal Zoete Inval 6. Op donderdagavond zijn in Ede 
twee SneeuwFit-lesuren in gymzaal Verlengde Parkweg 49a:  
van 20:00 tot 21:00 uur en de tweede van 21.00-22:00 uur.  
Een 10-lessenkaart van € 59 is op naam en alleen bestemd 
voor deelname aan SneeuwFit. Bij verhindering kunt u 
inhalen in een andere zaal.  
Aanmelden: Fenna Fleer, secr. skivereniging Gelderse Vallei, 
tel. (0318) 641124, e-mail skigeldersevallei@hetnet.nl. 
 

Skibeursactie: gratis skibeurt 
Naast een puike conditie zijn tip top materiaal en kleding 
nodig in je wintersportvakantie. Van 25-27 november houdt 
Intersport Winners, Churchillweg 31-33 in Wageningen haar  
skibeurs voor nieuwe en gebruikte ski’s, snowboards, kleding 
en skischoenen. De bon uit de krant of een print van de 
advertentie (zie link) is goed voor extra kassakorting. Een 
skibeurt waxen en slijpen kost tijdens de skibeurs € 9,95.  
 

 
 
Wij betalen dat bedrag aan hen die zich bij ons aanmelden 
voor SneeuwFit of SkiCompact. De skibeurs duurt vrijdag tot 
21:00u., zaterdag van 9:30-17:30u en zondag van 12-17u. Als 
skivereniging zijn wij er zaterdag en zondag ook en 
demonstreren dan de skisimulator. We ontmoeten u graag! 
Meer info over de skibeurs: www.intersportwinners.nl  
http://www.skigeldersevallei.nl/index.php/2-uncategorised/23-skibeurs  

 

 
 

Ski Compact: ’s morgens tot ‘krokus’  
Misschien lukt het wel ’s morgens: vanaf begin januari  
bieden we de training SkiCompact in de voormiddag aan. 
Deze omvat 8 weken een intensieve SneeuwFit-training 
overdag. Enkele jaren geleden was hier veel waardering 
voor en we proberen het opnieuw! In Veenendaal is de 
start op dinsdag 3 januari 9:00-10:00 uur in gymzaal 
Goudmos 1. In Ede draait Ski Compact met ingang van 5 
januari op donderdagochtend 9:30-10:30 uur in sportzaal 
De Peppel. Het afsluitende praktijkuur op de skibaan is in 
de week voor de Krokusvakantie (21 en/of 23 februari). 
Docent: Guno Burgzorg. Meedoen, inclusief de kosten van 
de skibaan, kost € 59. Belangstelling? Meld u snel aan.  
 

Korting op ski-onderhoudsbeurt  
Bij Davelaar Sport, Passage 47-49 in Veenendaal krijg je 
als lid van onze vereniging eenmalig 25% korting op een 
servicebeurt van ski’s of snowboard. Spreek vóór 10 
december 2016 af wanneer je jouw materiaal brengt:   
tel. 0317-479050, e-mail info@davelaarsport.nl.  
 

Agenda   
Vrijdag 25 nov. tot 21.00u: Skibeurs (zie bericht).   
Zaterdag 26 nov. 9.30-17.30u.: Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen.  
Zondag 27 nov. 12.00-17.00u:  Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen. 
Dinsdag 29 nov. 21.00-22.00u: SneeuwFit, Jaap van  
den Bos-sportzaal in DVO-hal, Achterstraat 1, Bennekom  
(op di. t/m 20 dec. en vanaf 10 januari). 
Woensdag 30 nov. 20.00-21.00u: SneeuwFit,   
gymzaal Zoete Inval, Zoete Inval 6, Veenendaal  
(elke wo. t/m 21 dec. en vanaf 11 januari).  
Donderdag 1 dec. 20-21u en 21-22u : SneeuwFit in zaal 
Verlengde Parkweg 49a, Ede (t/m 22 dec.+ vanaf 12 jan.). 
Dinsdag 3 jan. 9.00-10.00u: Start Ski Compact, gymzaal 
Goudmos 1, Veenendaal (op di. t/m 21 feb). 
Donderdag 5 jan. 9.30-10.30u: Start Ski Compact,  
sporthal De Peppel, Peppelensteeg 1, Ede (t/m 23 febr.). 
Donderdag 6 april 19.30-20.30u: Start ZomerFit, bos-  
gebied De Sijsselt, Nwe Kazernelaan, Ede (t/m 29 juni). 
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