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Nieuwjaarsontmoeting met curling
gezellig en sportief
Het was op vrijdagavond 4 januari een sportieve, gezellige
start van 2019. Zes teams van SneeuwFit’ers uit alle zalen
streden bij Friends on Ice in Ede om de curling-eer. Na de
verwelkoming met warme chocolademelk en glühwein was
het schuiven geblazen op de gladde curlingbaan. In de kruisfinale tussen de twee poulewinnaars was het dinsdag-mixteam (zie foto) de sterkste. Zij klopten het week-mixteam
bestaande uit captain Fenna Fleer, Jorika Peterse, Ton van
Dijk en Jan Boode. In de nazit werd getoost op allen in de
skivereniging en op een sportief, sneeuwrijk, gezond 2019.

SneeuwFit ‘instromers’ welkom
Enkele kranten
publiceerden
begin januari de
oproep “snel voor
te bereiden op de
wintersport”. Met
SneeuwFit dus.
Als last minute
instromer kan dit nog steeds. Met een 10-lessenkaart
die tot eind maart te benutten is. Of met een abonnement en dan kom je gewoon zo vaak als je kunt. Snel
aanmelden is het devies, via website, mail of bellen.
Met een SneeuwFit-abonnement kun je gratis meedoen
aan het uur vrij-skiën in Snowworld (zie agenda). We
inventariseren binnenkort de belangstelling hiervoor.

Agenda

*Winnende curlers: v.l.n.r. Nico de Gouw, Wilma Pieterse, captain
Tineke van der Haven en Chiel van den Hout (foto Fenna Fleer).

Ski-onderhoudsbeurt en waardebon
Tijdens de skibeurs van Intersport Winners in Wageningen van
25 tot 27 januari (zie agenda) kun je ski’s laten slijpen en
waxen. Deze kleine onderhoudsbeurt kost dan maar € 12,50.
Daarnaast
ontvang je als
SneeuwFitdeelnemer bij
het ophalen
van je ski’s
een tegoedbon
van 12,50
euro. Ook voor
elke nieuwe
deelnemer
SneeuwFit,
die zich
tijdens de skibeurs inschrijft, geldt dat voordelige tarief van de
onderhoudsbeurt en de tegoedbon. Op zaterdag is onze
skisimulator op de skibeurs aanwezig, zodat bezoekers kunnen
oefenen, net zoals tijdens de skibeurs van eind november.

Wo. 17 jan. 20:00-21:00u: SneeuwFit, gymzaal
Zoete Inval 6, Veenendaal (op woensdag t/m 21 febr.
olv Guno Burgzorg / Bauk de Groot) .
Do. 18 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).
Ma. 21 jan. 20-21u: SneeuwFit, sportzaal Soetendaal, Bennekom (elke maandag t/m 18 febr + van 4
t/m 25 mrt, olv Guno / Bauk).
Di. 22 jan. 20:30-21:30u: SneeuwFit, sportzaal Maandereng, Mesdagstr 3, Ede (t/m 19 feb, olv Bauk).
Vrijdag 25 jan. 9.30-21.00u: Skibeurs bij Intersport
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen (incl. actie
skionderhoudsbeurt leden skivereniging, zie bericht).
Zaterdag 26 jan. 9.30-17.30u.: Skibeurs bij Winners.
Zondag 27 jan. 12.00-17.00u: Skibeurs bij Winners.
In week ma 18 - do. 21 febr.: praktijkuur skiën op
skibaan Snowworld (dag en tijdstip nog te bepalen).

Optie: za 16 en/of za 23 mrt.: praktijkuur skiën op
skibaan Snowworld (datum en tijdstip nog te bepalen).
Do. 4 april 19.30-20.30u: Start ZomerFit, bosgebied
De Sijsselt, Nwe Kazernelaan, Ede (t/m 27 juni).

