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Beste leden, 

We hopen dat jullie allemaal weer fit en gezond de zomer zijn doorgekomen en van 
een fijne vakantie hebben kunnen genieten. 
 
Afgelopen maanden heeft het bestuur gebruikt om het beleid enigszins te wijzigen 
om risico’s in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten. 
 
Een aantal activiteiten zijn al bekend, een aantal activiteiten zijn nog in ontwikkeling. 
  
Hierbij al enige informatie over de activiteiten voor het seizoen 2022 – 2023. 
Hopelijk blijven wij gespaard voor nieuwe virussen, twee jaar corona heeft er 
behoorlijk ingehakt. 
  
  
SNEEUWFIT SEIZOEN 2022-2023 
Sneeuwfit locaties binnen: Zaltbommel, Gorinchem, Papendrecht, 
                                           start 03/10 – 05/10/’22 
Vrijetijdsloopgroep           : Lingebos  

Woensdag- en zaterdagmorgen  
start begin october’22 

Nordic walk            : Lingebos  
  Start begin october’22             

Onze docenten zijn er klaar voor, nadere informatie volgt. 
  
WINTERSPORT EXPERIENCE 
In samenwerking met de Nederlandse Skivereniging en gymnastiekvereniging O.K.K. 
te Hardinxveld-Giessendam, willen wij  kinderen van de lagere scholen kennis laten 
maken met diverse vormen van wintersporten in de gymzaal. 
Door de Nederlandse Skivereniging is een uitdagend programma samengesteld, die 
succesvol zijn verlopen in diverse gemeentes in Nederland.  
Wij hopen hiermede  onze vereniging in de belangstelling te brengen en op de kaart 
te zetten. 
In sept/okt zullen we hiervoor actie ondernemen.  
  
WINTERSPORT-UITJE SNOWWORLD RUCPHEN 
Een zondagmiddag activiteit met skiën, glow golven of ijskarten met aansluitend een 
vlees-vis,-of kaasfondue. Kindermenu mogelijk in het restaurant.  
Datum: 27 NOVEMBER 2022. 
Nadere informatie volgt. 
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WINTERSPORTREIZEN 
Wij kunnen u melden, dat wij komend winterseizoen gaan samenwerken met een 
gerenommeerd wintersport specialist, waardoor wij voor u interessante 
wintersportbestemmingen gezamenlijk kunnen aanbieden, waarbij u kunt kiezen voor 
sportieve afwisselende onderdelen, zoals skiën, wandelen, excursies etc. 
De vakantie moet een balans zijn tussen bewegen, beleven en vooral genieten! 
Met de jarenlange ervaring van deze touroperator verwachten wij dat de kans op 
annulering klein zal zijn. 
De planning voor onze optionele reizen (weekendreis, comfort weekreis en skisafari) 
met  bestemmingen in Oostenrijk en Frankrijk, zal in januari’23, februari’23 en 
maart’23 zijn.  
 
De voorbereidingen voor bovenstaande opties zijn in volle gang en in september 
verwachten wij de wintersportreizen definitief aan te kunnen bieden met alle 
informatie. 
Uiteraard brengen wij u op de hoogte, zodra de voorbereidingen zijn afgerond. 
  
OPENINGSAVOND 
Het bestuur overweegt in oktober/november een openingsavond te organiseren. 
Dit is mede afhankelijk van bovenstaande zaken. 
  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De datum en plaats is nog niet bekend.  
U zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. 
  
Zoals U merkt heeft het bestuur zich weer ingezet om er een leuk wintersportseizoen 
voor u van te maken.  
Ideeën zijn altijd welkom. 
 
Namens Het Bestuur, 
  
Arnaut Langeveld, voorzitter 
 

       


