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Beste leden, 
  
Hierbij interessante activiteiten voor de komende maanden. 
  

  

SNEEUWFIT 

 
De binnen gym locaties in Zaltbommel (maandagavond) en Papendrecht (woensdagavond) 
zijn opgestart, er is nog voldoende plaats voor nieuwe instromers. 
  
De buitengym in het LINGEBOS – (Hardlopen en Nordic Walk) zijn eveneens gestart 
op de woensdagmorgen en zaterdagmorgen van 09.00-10.00 uur. 
Nieuwe instromers zijn hier ook welkom. 
Zie inschrijfformulier voor trainingen op de website 

  
 
OPENINGSMIDDAG – 19 november  
 
Op zaterdagmiddag,  19 november organiseren wij in samenwerking met onze nieuwe reizen 
partner Fital Vakantiereizen uit Alblasserdam een interessante middag, waarbij uitgebreid 
de reizen worden gepresenteerd met veel informatie door de reisleiding van Fital. 
Tevens zal Anders! Outdoor uit Schelluinen haar opwachting maken met nieuw 
skimateriaal en nieuwe ontwikkelingen tonen op dit gebied. 
Het geheel wordt opgeluisterd door het duo Zij Van De Buren. 
Er is veel informatie materiaal.  
 
Extra actie: 
Onze leden betalen de boekingskosten van €.25.- niet!  
Voor wie 1 of meerdere reizen boekt op deze middag is een extra bonuskorting van 
€.25,- . 
 
Met als afsluiting, een lekker stamppot menu voor €.27,50 p.p. incl. 2 consumpties.  
Opgeven voor 17 november per mail naar skivereniginggroterivieren@gmail.com ,  
Betaling vooraf op rekening NL13RABO0395017092  ten name van Ski Vereniging Grote 
Rivieren – Drechtsteden met vermelding van Openingsmiddag . 
  
Locatie: hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10 te Gorinchem 
Inloop vanaf 14.00 uur. 
Aanvang: 14.30  uur. 
Borrel moment 16.30 - 17.15 uur. 
Aanvang diner: 17.30 uur. 
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WINTERSPORT EXPERIENCE – november / december 
 
Een project voor schoolkinderen van de lagere school, waarbij kinderen op een 
laagdrempelige manier kennis maken met diverse wintersporten in de gymzaal.  
De onderdelen zijn gebaseerd op de kernbewegingen van de wintersport, waarin balanceren, 
glijden en lichaam coördinatie centraal staan.  
Er is in de gemeente Hardinxveld-Giessendam door twee scholen gereageerd, deze actie zal 
vindt plaats in gymzaal van gymnastiekvereniging O.K.K. te Hardinxveld-Giessendam.  
In overleg met de scholen zal deze actie in november plaats vinden. 

  
 
WINTERSPORT-UITJE SNOWWORLD RUCPHEN 
Zondagmiddag 27 november 2022 vanaf 15:30 uur 

  
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 €.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: €.2,-- . 
Advies: gebruik van eigen schoenen is aan te raden. 
 
Kijk voor meer details, betreffende het programma en de kosten hiervan, op onze website 
www.skivereniginggroterivieren.nl  . Een beschrijving van het uitje en inschrijfformulier zijn 
daar te downloaden. 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 19 november 2022 
Wij moeten tijdig vooraf aanmelden, snel uw aanmeldingsformulier opsturen.  

  

http://www.skivereniginggroterivieren.nl/
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WINTERSPORT REIZEN 
 
Met ingang van het winterseizoen 2023 is de Skivereniging Grote Rivieren-Drechtsteden 
een samenwerking aangegaan met Fitál Vakanties uit Alblasserdam. Zij bieden een 
uitgebreid programma met groepsreizen voor skiërs, wandelaars en langlaufers. Samen met 
Fitál selecteerden wij een 3 tal mooie wintersportvakanties waarbij met name bij de 
winterreizen naar Oostenrijk gekeken is naar de mogelijkheden voor skiërs en niet 
skiënde meereizende partners. 
 

Reis 1 * 9 dagen Skivakantie Franse Alpen Valmorel (La Grand Domaine) 
 
Het is heerlijk skiën in de Franse Alpen over de brede glooiende en sneeuwzekere pisten. 
Alleen al vanuit Valmorel zijn er 160 km aan pisten die u zo vanuit uw hotel kunt bereiken. 
En als dit niet genoeg is maken we nog een uitstap naar het grootste aaneengesloten 
skigebied ter wereld de Trois Vallees! 
Tijdens deze vakantie logeert u in ***Hotel du Bourg op minder dan 100 meter van de skilift. 
Vertrekdatum 13 januari vanaf € 995,- p.p. 
 

Reis 2 * 5 dagen Skisafari Arzl im Piztal / Tirol  
 
Een korte wintervakantie naar Arzl in het sneeuwzekere Pitztal waar u zelfs kunt skiën op de 
Gletsjer!  Tijdens deze skisafari gaat u skiën in topskigebieden als Serfaus/Fiss, Lech/Zürs 
en Hochgurgl in het Ötztal. U logeert in het prima ****Hotel Arzlerhof met zwembad en 
uitgebreide wellness. 
Vertrekdatum  9 februari 2023 vanaf € 399,- p.p. 
 

Reis 3 * 8 dagen Wintervakantie Ebbs / Skigrossraum Wilder Kaiser 
 
Deze wintervakantie brengt de skiërs naar het Skigrossraum Wilder Kaiser met meer dan 
270 pistekilometers en 83 liften in een sneeuwzeker gebied met klinkende namen als Brixen 
im Thale, Westendorf, Söll en Ellmau. Vanuit het comfortabele ****Hotel Oberwirt in Ebbs 
brengt de eigen skibus de skiërs dagelijks naar de skipisten en is er voor de niet skiërs een 
fijn wandel- en excursieprogramma.  
Vertrekdatum 4 maart vanaf € 699,- p.p. 
 
De genoemde prijzen zijn op basis van verblijf in een 2-persoonskamer, € 2,50 
Calamiteitenfonds per boeking en € 5,00 publieksbijdrage SGR per persoon. 
Leden van de skivereniging betalen geen reserveringskosten. (€.25,- per boeking) 
 
Kijk voor meer details op onze website www.skivereniginggroterivieren.nl  . Een beschrijving 
van de wintersport reizen met de bijbehorende link per reis naar de boekingswebsite van 
Fital zijn daar beschikbaar. Ook wordt daar de boekingsprocedure voor onze leden 
aangegeven. 

http://www.skivereniginggroterivieren.nl/

