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Beste leden, 

Het winterseizoen staat voor de deur, en de 
tijd om ons voor te bereiden voor onze 
sneeuw vakanties is nu in oktober 
aangebroken. 
 
Op de pagina hier onder, hebben we gedetailleerde informatie over het SNEEUWFIT 
seizoen 2022-2023,  trainingen in zowel binnen in gymzalen (Papendrecht en 
Zaltbommel) , als trainingen in de buitenlucht (Lingebos) .  
 
Het inschrijfformulier voor de trainingen, kan zowel digitaal als op papier gebruikt 
worden. 
 
 
WINTERSPORT EXPERIENCE 
In oktober volgen meer details.  
  
 
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. 
  
 
WINTERSPORTREIZEN 
De voorbereidingen voor de reizen zijn in volle gang en in oktober 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. 
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SNEEUWFIT / NORDIC WALKING  PROGRAMMA 
Seizoen 2022-2023 

 
BINNEN TRAINING 
 

PLAATS ZAAL/LOCATIE DAG/UUR LESSEN GEEN  LES LEIDING  

Zaltbommel 
 

Gymzaal 
Klipperstraat 

Maandag 
20.30-21.30 

3 okt t/m 27 mrt 
 

26 dec, 2 jan. 
 

Nicolette Koning 
06-20340950 

 

Papendrecht 
 

Gymlokaal Willem de Zwijger 
College 
van der Palmstraat  2 

Woensdag 
19.00-20.00 

5 okt t/m 29 mrt 
 

28 dec, 4 jan. 
 

Nicolette Koning 
06-20340950 

 

 

BUITEN TRAINING (1) 
 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats  Grote Vijver 
 

Woensdag 
09.00-10.00 

5 okt t/m 29 mrt 
 

nader te bepalen Henny van Verseveld  
0345-536111 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats  Grote Vijver 
 

Zaterdag 
09.00-10.00 

8 okt t/m 25 mrt 
 

nader te bepalen Henny van Verseveld  
0345-536111 

 
NORDIC-WALKING (1) 
 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats Grote Vijver 
 

Woensdag 
09.00-10.00 

5 okt t/m 29 mrt 
 

nader te bepalen Dirk Luijten 
06-43908420 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats  Grote Vijver Zaterdag 
09.00-10.00 

8 okt  t/m 25 mrt 
 

nader te bepalen Nicolette Koning 
06-20340950 

 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats Grote Vijver 
 

Basis techniek voor beginners  
dag en tijd in overleg met docent 

Nicolette Koning 
06-20340950 

 

Lingebos bij 
Gorinchem 

Parkeerplaats Grote Vijver Zaterdag 
9.00-10.00 

1 apr t/m  30 sep Zomerlessen 2023 Nicolette Koning 
06-20340950 

 

  

  1) Op 1  oktober vindt de start van het nieuwe seizoen plaats vlakbij het Lingebos, 

      in de Uitspanning De Leuve Hoeve, Landscheiding 1, 4214KM  Vuren. 

     We hopen op een goede opkomst van onze vaste leden die normaal gesproken altijd in het     

     Lingebos trainen, maar ook met de leden die elders de SneeuwFit  binnen trainingen volgen.   

     Belangstellenden kunnen hier gratis meedoen aan deze training.  

     Geïnteresseerden kunnen hier ook allerlei informatie over de vereniging verkrijgen. 

     Laat ons wel even weten als U naar de Leuve Hoeve komt. 

     U kan dit mailen naar het adres:  skivereniginggroterivieren@gmail.com  .  

      

Algemene informatie / Coördinatie Sneeuwfit  - Nicolette Koning – 06-20340950 

mailto:skivereniginggroterivieren@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER SNEEUWFIT SEIZOEN 2022-2023 

Het formulier kan op de volgende wijze gebruikt worden: 

- Digitaal, downloaden van de website skivereniginggroterivieren.nl  . 

In Excel de van toepassing zijnde velden invullen en daarna opsturen naar 

skivereniginggroterivieren@gmail.com . 

 

- Op papier, het formulier op A4, uitgereikt bij een van de trainingen. 

Ook hier de van toepassing zijnde velden invullen en formulier afgeven aan de 

trainer/coördinator. 

 

mailto:skivereniginggroteriviern@gmail.com

