
 

WINTERSPORT UITJE 
SNOWWORLD RUCPHEN 

Datum: zondag  27 november 2022 
Tijd: 15:30 uur 

Locatie: Baanvelden 13, RUCPHEN 
 

Website: www.skivereniginggroterivieren.nl  Email:  skivereniginggroterivieren@gmail.com
   

 

     
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022  -  WINTERSPORT UITJE IN SNOWWORLD RUCPHEN  
 
Beleef het unieke wintersportgevoel in het Brabantse 
Rucphen,  de gezelligste indoorbaan van Nederland . 
SnowWorld Rucphen biedt voor zowel jong als oud het 
ultieme sneeuwplezier in de kraak verse sneeuw. 
Zoals gebruikelijk een Wintersport uitje(middag) voor 
de gehele familie, tevens zijn introducés ook welkom!. 
Naast het skiën en snowboarden hebben we ook de 
mogelijkheid eens te gaan ijskarten  of glow golven 
(mini golf) met aansluitend gezamenlijk fonduen in het 
restaurant De Nederlandse Alp. 
Voor onze kleine gasten een kennismakingstarief van 
slechts Eur. 10,-- p.p. voor 1 uur les, tevens hebben we 
een uitgebreid diner keuze menu voor de kids. 

Belangrijk te weten: 
De temperatuur in de skihal is – 5 graden Celsius, dus 
warme kleding, handschoenen en helm zijn verplicht. 
Er zijn gescheiden kleedruimtes en lockers aanwezig 
waar waardevolle spullen in opgeborgen kan worden. 
Kosten: eur. 2,-- . 
 
Advies: gebruik van eigen schoenen is aan te raden. 
 
Sluitingsdatum: 19 november 2022 
Wij moeten tijdig vooraf aanmelden, snel uw 
aanmeldingsformulier opsturen. Deze is te vinden op de 
website www.skivereniginggroterivieren.nl  .

 
PROGRAMMA: 
15:30 - 16:00  melden bij de vereniging nabij de receptie  
16:00 - 16:30 omkleden, materiaal ophalen 
16:30 - 17:30  1 uur skiën of snowboarden / ijskarten / 18 holes glow golf 
17:30 - 17:45 einde activiteiten, omkleden 
17:45 - 18:15 borrelmoment in restaurant De Nederlandse Alp 
18:15 - . . . fondue voor volwassenen / kinderen of kidsmenu in restaurant De Nederlandse Alp.  

Drankjes en/of dessert zijn voor eigen rekening. 
  Keuze uit vlees-, vis- of kaasfondue of kidsmenu (frietjes, snack, ijsje en ranja) 
 

KOSTEN: 
1 uur vrij skiën/snowboarden kinderen tot 12 j. …………… € 20,00 p.p. 
1 uur vrij skiën/snowboarden volwassenen ………………….. € 25,00 p.p. 
optie skiles extra (minimaal 5 per leraar) ……………………… € 10,00 p.p. 
materiaal huur ski/snowboard ……………………………………… €   9,50 p.p. 
materiaal huur ski/snowboard en schoenen ………………… € 16,00 p.p. 
1 uur ijskarten ………………………………………………………………. € 37,00 p.p. 
   verplicht zijn handschoenen en balaclava ………………….. €   9,50 p.p. 
1 uur glow golfen  ………………………………………………………… €   9,50 p.p. 
Fondue vlees-, vis- of kaas kinderen  ……………………………. € 22,50 p.p. 
Fondue vlees-, vis- of kaas volwassenen  ……………………… € 27,50 p.p 
kindermenu frites, snack, ijsje en ranja  …………………………  €   8,00 p.p. 
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