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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 

 

 
 

Wat een mooi plaatje he? Vorig jaar sneeuwde het in Nederland half december. Nu is er 
nog geen kou in de lucht. Maar ja, dat kan snel veranderen. Op naar een witte Kerst. In 

de Alpen ligt er al wel een flink pak. Fijn voor alle wintersporters die binnenkort al afreizen 

naar de bergen.  
 

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de winteractiviteiten voor de deur staan. 
Staan ze al in je agenda? De oliebollentraining/wandeling en de nieuwjaarsreceptie? De 

wintersportreis komt ook dichterbij. Lees snel verder, dan mis je niets. 

 

Hardlopen of wandelen en … oliebollen 
Op zaterdag 28 december is de extra training voor de deelnemers aan de zondag training. 
Iedereen is weer welkom om een lekker rondje te wandelen. We verzamelen om 09.30 uur 

bij de skihut van Dirk Vergeer, Kerkweg 11 in Reeuwijk-Dorp. Na afloop zijn er warme 

drankjes en versgebakken oliebollen van bakker Anneke en beslag makers Dirk en Alex. 
Vergeet je waterdichte stevige schoenen niet aan te trekken! 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Het nieuwe jaar beginnen we traditiegetrouw 

met de gezellige nieuwjaarsreceptie. Hét 
moment om elkaar een fijn 2020 te wensen, 

herinneringen aan het voorbije jaar te delen 
en alvast in de stemming te komen voor de 

komende wintersportreis. Op zaterdag 4 

januari ben je welkom tussen 16.30 en 18.00 
uur in restaurant Friends, Dorpsweg 32 in 

Reeuwijk-Dorp. Na afloop kun je weer een 
hapje blijven eten voor 25,00 euro per 

persoon. Graag ter plekke contant en gepast 

betalen.  Website met routebeschrijving en 
laatste informatie 

 
 

 

 
 

 

https://www.ski-mh.nl/extra-training-met-oliebollen/
https://www.ski-mh.nl/nieuwjaarsreceptie/
https://www.ski-mh.nl/nieuwjaarsreceptie/


 

Secretariaat: P.J.G.A. Nieuwveld, Uiterwaard 97, 2841 BL Moordrecht, tel. 0182 – 37 84 34 

 

 
 

Wintersportreis 2020 
Onze wintersportreis komt dichterbij. Op vrijdag 17 januari 
vertrekken we naar hotel Belambra/Mercure in Les Deux Alpes. We hopen dat het weer 

een fantastische week wordt. 
 

 
 

Als het goed is hebben alle deelnemers de hele reissom inmiddels betaald aan de hand van 
de factuur die onze penningmeester heeft verstuurd. De reisinformatie ontvangt iedereen 

ruim vóór vertrek per e-mail van Piet Nieuwveld.  

 
Benieuwd hoe de sneeuw is als we aankomen of alvast een paar mooie routes uitzetten? 

Hier kun je de actuele sneeuwcondities in Les Deux Alpes bekijken. Je kunt op je mobiele 
telefoon ook de sneeuwhoogte app installeren. Voor alle informatie over dit mooie 

skigebied klik je hier.  

 

Strandtraining/wandeling in maart 
Op zondag 15 maart staat een bostraining/wandeling op ons programma. Omdat er in 
Kijkduin nog steeds veel werkzaamheden zijn (ook aan het parkeerterrein) hebben we er 

voor gekozen om nog een keer uit te wijken naar Beerschoten. Meer informatie volgt in de 

nieuwsbrief van februari 2020. De datum kun je natuurlijk wel alvast in je agenda noteren. 
 

Tot zaterdag 29 december in Reeuwijk.  
 

Roos Boogaard 

 
 

 

https://www.ski-mh.nl/reizen/
https://www.sneeuwhoogte.nl/wintersport/frankrijk/isère/les%202%20alpes%203600/les%20deux%20alpes
https://www.wintersport.nl/skigebieden/deuxalpes/
https://www.utrechtslandschap.nl/infocentra/paviljoen-beerschoten

