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Prettige feestdagen en 

een gelukkig, gezond 

en sportief 2018 
 

Uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie en 

gratis clinic curling op vrijdag 5 januari 
Kom sportief en gezellig met ons nieuwjaar vieren. Dat 
doen we op vrijdagavond 5 januari, tegelijk met een toost 
op ons 40-jarig bestaan. Immers, de officiële oprichtings-
datum van de skivereniging Gelderse Vallei is 21 september 
1977, dit seizoen veertig jaar geleden. 

40 jaar 
Tijd voor een feestje: helemaal gratis ! 
Het bestuur nodigt u gaarne uit deel te nemen aan de  
nieuwjaarsontmoeting op 5 januari, aanvang 19.30 uur. Wij 
ontvangen u graag in de horecatent bij de overdekte ijsbaan 
van Friends on Ice op het Raadhuisplein in Ede. U krijgt dan 
warme chocolademelk (met slagroom) of glühwein. We gaan  
vervolgens onder begeleiding curlen. Na introductie van de 
spelregels en het materiaal spelen we zelf curling met en 
tegen elkaar. Curling is al bijna 20 jaar een Olympische 
wintersport. Het lijkt op petanque en bowls  maar wordt op 
ijs gespeeld met afgeplatte, ronde stenen met een handvat. 
Je kunt deze schijven naar de cirkel (dolly) aan het einde 
van de baan schuiven. Ook de tegenstander wil dicht bij dat 
doel komen…. Curlen leer je snel! Je kunt je eigen 
schoenen aanhouden; wel warm aankleden! 

We trakteren ook op smakelijke hapjes. Na de prijsuitrei-
king eindigt onze nieuwjaars'receptie' rond 22.15 uur. De 
waarde van dit curlingarrangement bedraagt 25 euro. 
Deelname kost u als SneeuwFit-deelnemer helemaal 
niets! Het bestuur schenkt dit als jubileumtraktatie! 
Wel willen we uw komst graag voor 31 december vernemen. 
Mail hiervoor je naam en sportzaal naar de secretaris: 
skigeldersevallei@hetnet.nl. Eventueel een introducee mee-
brengen is mogelijk na betaling vooraf van 25 euro. 

 

Goed voornemen: naar SneeuwFit ! 
De jaarwisseling kan menig wintersporter 'prikkelen' om 
weer of vaker te gaan SneeuwFitten. Vanaf 8 januari  bent 
u welkom in een van onze 4 avond-trainingen. De bonus 
voor een nieuwe deelnemer is 15% instapkorting: een 
nieuwe 10-lessenkaart kost dan slechts 53 euro. 

Aanmelden: bel of mail secretaris Fenna Fleer. 
*SneeuwFitters en Ellen die begin oktober in Ede startten.   
 

Agenda 
Ma. 18 dec. 20-21u: SneeuwFit, gymz. Schaepman-
straat 165, Wageningen (olv Guno Burgzorg). 
Ma. 18 dec. 20-21u: SneeuwFit, sportzaal Soeten-
daal, Halderweg 48, Bennekom (olv Bauk de Groot). 
Di. 19 dec. 20.30-21.30u: SneeuwFit, sportzaal Maan-
dereng, Mesdagstraat 3, Ede (olv Bauk de Groot). 
Wo. 20 dec. 20.00-21.00u: SneeuwFit, gymzaal Zoete 
Inval 6, Veenendaal (olv Bauk de Groot). 
Do. 21 dec. 20.30-21.30u : SneeuwFit, zaal Verlengde 
Parkweg 49a, Ede (olv Inge Haverlag). 
Di. 2 jan. 13.30-14.30u: Start Ski Compact (optie), 
sportz. Kernhem, Lagewoud 18, Ede (op di. t/m 20 febr). 
Di. 2 jan. 15.00-16.00u: Start Ski Compact (optie), 
gymzaal Goudmos 1, Veenendaal (op di. t/m 20 febr.).   
Vr. 5 jan. 19.30-22.15u : Nieuwjaarstoost skiver. en 
clinic curling, ijsbaan, Raadhuisplein, Ede-centrum. 
Ma. 8 jan. 20-21u: SneeuwFit, sportzaal Soetendaal, 
Halderweg 48, Bennekom (op ma t/m 19 febr.,  
daarna 1 t/m 26 maart, olv Guno Burgzorg). 
Di. 9 jan. 20:30-21:30u: SneeuwFit, sportz. Maander-eng, 
Mesdagstr 3, Ede (di t/m 20 feb olv Bauk de Groot). 
Wo. 10 jan. 20:00-21:00u: SneeuwFit, gymzaal 
Zoete Inval 6, Veenendaal (op wo. t/m 21 febr. olv Guno 
Burgzorg / Bauk de Groot) . 
Do. 11 jan. 20-21u en 21-22u: SneeuwFit, zaal Verlengde 
Parkweg 49a, Ede (elke donderdag t/m 
22 febr. + in maart van 20:30-21:30u olv Inge Haverlag). 
Di. 20 febr. en/of do. 22 febr.: praktijkuur skiën op een 
kunstskibaan (datum en tijdstip nog te bepalen).   
Do. 5 april 19.30-20.30u: Start ZomerFit, bosgebied De 
Sijsselt, Nwe Kazernelaan, Ede (t/m 28 juni). 
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