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'Instromers' SneeuwFit welkom 
Bij vorst en sneeuw komt de winter dichterbij, net als de 
wintersportvakantie. De hoogste tijd dus om je conditie op 
peil te brengen en te houden. Velen doen dat al; prima, blijf 
doorgaan! Als je aarzelde of nog geen tijd had, kun je de 
draad alsnog oppakken door tussentijds in te stappen in 
onze SneeuwFit-trainingen. Iedereen kan in de groepen op 
eigen niveau en tempo meedoen. Neem een Winterabonne-
ment incl. bezoek aan skibaan (nu 60 euro) of 10-lessen-
kaart. Je kunt op alle avonden of overdag bij SkiCompact 
terecht; zie 'agenda' en de website. Aanmelden: bel of mail 
Fenna Fleer, (0318) 641124, skigeldersevallei@hetnet.nl. 
 

Skibeursactie: korting en waardebon  
Zowel je materiaal als eigen conditie hebben onderhoud 
nodig. Breng je ski’s tijdens de skibeurs naar Intersport 
Winners in Wageningen (23-25 november, zie agenda) want 
dan kost een kleine onderhoudsbeurt slijpen en waxen maar 
12,50 euro (anders € 25,-). Bovendien ontvang je als 
SneeuwFit-deelnemer bij het ophalen van je ski’s een 
tegoedbon. De € 12,50 waarde hiervan kun je als korting 
verzilveren bij een aankoop bij Winners. Over terugver-
dienen van de onderhoudsbeurt gesproken….. 
Ook voor elke nieuwe deelnemer SneeuwFit, die zich tijdens 
de skibeurs inschrijft, geldt dat onderhoudstarief en de 
tegoedbon. Plus onze kortingsactie: het Winterabonnement 
SneeuwFit of de 10-lessenkaart kost dan slechts 60 euro!  
 

 
Tijdens de wintersportbeurs bij Winners is de skivereniging 
present met de skisimulator: kun je mooi even skihouding en 
–beweging oefenen. We ontmoeten je graag! 
 

25% korting op ski-onderhoudsbeurt 
Onze sponsorrelatie Davelaar Sport, Passage 47-49 in 
Veenendaal biedt onze leden eveneens voordelen: eenmalig 
25% korting op een servicebeurt van snowboard of ski’s vanaf 
25 euro. Vóór 9 december de datum afspreken: telefoon 
0317-479050, e-mail info@davelaarsport.nl.  

 

Meedoen zo vaak je wilt... 
Je mag in november zo vaak SneeuwFit’n als je wilt, 
kondigden we in Nieuwsbrief #48 aan. Dit onbeperkt 
meedoen geldt ook in de komende maanden. Je bent dus 
in alle lessen welkom! Uiteraard ben je dan beste af met 
een abonnement. Als je een 10-lessenkaart hebt en ook 
onbeperkt wilt meedoen, kun je die kaart omzetten in 
een abonnement. Onder bijbetaling van € 24 voor een 
Winterabonnement tot eind maart en 10 euro voor een 
Krokusabonnement tot de voorjaarsvakantie eind februari.   
 

 
 

SkiCompact: ’s middags tot ‘krokus’ 
We bieden opnieuw aan om overdag in een verkorte 
cursusvorm te SneeuwFitten, en wel van vrijdag 4 
januari t/m 20 februari. Deze 8 lessen SkiCompact 
zijn ’s middags van 14:00-15:00 uur, afhankelijk van 
de belangstelling in Veenendaal of Ede. Docent: Guno 
Burgzorg. De afsluiting is een praktijkuur op een 
sneeuwskibaan. Kosten incl. bezoek skibaan: € 59,-. 
Belangstelling? Meld je snel aan. 
 

Agenda 
Vrijdag 23 nov. 9.30-21.00u: Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen (incl. actie 
skionderhoudsbeurt leden skivereniging, zie bericht).   
Zaterdag 24 nov. 9.30-17.30u.: Skibeurs bij Winners. 
Zondag 25 nov. 12.00-17.00u:  Skibeurs bij Winners.   
Ma. 26 nov. 20-21u: SneeuwFit, sportzaal Soeten-
daal, Halderweg 48, Bennekom (elke ma t/m 17 dec 
en 7 jan t/m 25 maart 2019; olv Guno resp. Bauk). 
Di. 27 nov. 20.30-21.30u: SneeuwFit, sportzaal Maan-
dereng, Mesdagstraat 3, Ede (t/m 18 dec., Bauk). 
Wo. 28 nov. 20.00-21.00u: SneeuwFit, gymzaal Zoete 
Inval 6, Veenendaal (elke woensdag t/m 19 dec en 9 jan 
t/m 20 febr; olv Bauk de Groot & Guno Burgzorg). 
Do. 29 nov. 20-21u en 21-22u: SneeuwFit, gymzaal 
Verlengde Parkweg 49a, Ede (elke donderdag t/m 20 
dec en 10 jan t/m 28 mrt; olv Inge Haverlag). 
Vr. 4 jan. 14-15u: Start Ski Compact, gymzaal Goudmos 
1, Veenendaal (ovb op vr. t/m 22 febr.; olv Guno). 
Vr. 4 jan. 19.00-22.00u: (optie ovb) Nieuwjaarstoost 
met curling; ijsbaan Friends on Ice, Ede-centrum. 
Do. 5 apr. 19.30-20.30u: Start ZomerFit, bosgebied De 
Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede (t/m 27 juni). 
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