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Winnaars curlingavond op ijsbaan 

Het team met de SneeuwFit-leden Hennie van den Brandhof, 
Nelly van den Hout en Jetty van Dijk plus SneeuwFit-docent 
Bauk de Groot (v.l.n.r. op de foto) heeft de curlingwedstrijd op 
2 januari op de ijsbaan van Friends on Ice in Ede gewonnen.  

 
Het was een geslaagde combinatie: de onderlinge wedstrijd 
curlen en de ontmoeting tussen deelnemers/leden, docenten en 
bestuur aan het begin van het nieuwe jaar. Na de ontvangst met 
warme chocolademelk en glühwein gingen vijf viertallen een 
onderlinge curlingcompetitie aan. Het team met Romilda Butz, 
Liesbeth de Gouw, Hennie Timmerman en Guno Burgzorg werd 
eervol tweede, royaal voor het team van het bestuur…!  

 
 

Skibeurt en korting bij sportwinkels 

Onze SneeuwFit-deelnemers kunnen bij aankopen op wintersport-
gebied profiteren van kortingen bij Intersport Winners, Churchillweg 
31-33, Wageningen en Davelaar Sport, Passage 47 in Veenendaal. 
Daarnaast houdt Intersport Winners drie dagen lang een skibeurs, 
waarin je ski’s en snowboards voor 10 euro kunt laten slijpen en 
waxen. De skibeurs duurt op vrijdag 29 januari van 9.30-21.00 uur, 
op 30 januari van 9.30-17.30 uur en op 31 januari van 12.00-17.00u. 
Er zijn drie dagen lang ook allerlei aanbiedingen.   
 

Publicatie over SneeuwFit-trainer  
Op de website van Nieuwsvallei.nl is een uitvoerig artikel 
verschenen over onze SneeuwFit-trainer Bauk de Groot. De link is:   
http://www.nieuwsvallei.nl/sport/een-collectieve-training-met-
een-persoonlijke-noot/909  

 

In februari naar de skibaan in Huizen 

Net als in het vorige winterseizoen bezoeken we in  
februari de borstelskibaan van Wolfskamer Wintersport  
in Huizen. Dat kan voor onze SneeuwFit-abonnees een 
nuttige, fijne praktijkles op ski’s zijn als afsluiting of 
‘tussendoortje’ van de zaaltraining. De SneeuwFit’ers  
met een abonnement tot aan de Krokusvakantie of eind  
maart hebben hierover een e-mailbericht ontvangen.  
Gevraagd is het inventarisatieformulier vóór 1 februari  
in te leveren. Afhankelijk van de aanmeldingen gaan  
we op 16, 17 en/of 18 februari met groepen van 8 á 12 
personen een uur naar de skibaan. De huur van het 
skimateriaal evenals de baan en de instructeur betalen  
wij als skivereniging. SneeuwFit’ers met een 10-lessen- 
kaart kunnen zich opgeven voor de reservelijst.  
Meedoen kost 19 euro.  
Voor degenen die niet meegaan, komt er in de week van 16 
februari een vervangende SneeuwFit-les, waarbij misschien 
enkele groepen/uren gecombineerd worden. Daarover 
volgt begin februari meer informatie.  

 
*Groep skiërs van Gelderse Vallei op de baan in Huizen. 

 

Nieuwe SneeuwFit-docenten  
Bij de SneeuwFit-lessen in Ede zijn Jan Boode en Ellen  
ter Burg ingezet als vervanger van Marc ’t Hart.  
 

Agenda 
Donderdag 21 jan. 20-21u en 21-22u: SneeuwFit, zaal 
Verlengde Parkweg 49a, Ede (t/m 18 febr.+in maart). 
Dinsdag 26 jan. 20.30-21.30u: SneeuwFit, gymzaal  
Platanenweg 2a, Bennekom (t/m 16 febr.+in maart).  
Woensdag 27 jan. 20.00-21.00u: SneeuwFit, gymzaal  
Kofschip 4, Veenendaal (elke wo. t/m 17 februari).  
Vrijdag 29 jan. 9.30-21.00u : Skibeurs bij Intersport 
Winners in Wageningen (ook zaterdag 30 jan.  
9.30-17.30u en zondag 31 jan. 12-17u). 
Dinsdag 16 febr./donderdag 18 febr. ‘s avonds:  
praktijkuur skitraining op borstelskibaan in Huizen. 
Donderdag 24 maart 19.30-20.30u: start ZomerFit,  
natuurgebied De Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede. 
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