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Nieuwsbrief augustus 2022 
 
 

Het is nog niet voorbij, die mooie zomer!  Maar voor je het weet …. 

 

Wat is het een prachtige zomer en wat een heerlijk weer is het nog steeds. We 

hopen dat jullie hebben genoten van een fijne vakantie. Of misschien heb je het 

nog tegoed? Geniet er maar volop van, want voordat je het weet kun je weer aan 

het winterseizoen gaan denken. Wij doen dat al, want er wordt al weer hard aan 

gewerkt. Denk aan het programma van de trainingen, de aanpassingen van de 

website en als klap op de vuurpijl … Onze reis naar de echte sneeuw. Lees snel 

verder.. 

 

Trainingen beginnen weer 

Nog zo’n zes weken en dan kunnen we weer aan de slag. Tijd om weer fit of nóg 

fitter te worden. Cocktails en bitterballen aan de kant. 

Kijk op de website voor alle informatie over de trainingen. Hieronder staan alvast 

de data waarop we weer beginnen.  
 

- Buitentraining Gouda Groenhovenpark - zondag, 09.00 uur Docent: 

Jos Kokke. Start: Zondag 18 september 

- Snowwalk/powerwalk L-L-Vereniging - woensdag, 09.00 uur Docent: 

Carin Aalbers. Start: Woensdag 14 september 

Wintersportreis 2023 naar Gerlos, Oostenrijk 

We zijn erg blij dat we het komend seizoen weer een wintersportreis op het 

programma hebben. We gaan van vrijdag 20 januari tot en met zondag 29 

januari 2023 naar Gerlos in Oostenrijk. We verblijven in ***hotel Elisabeth waar 

we 15 tweepersoonskamers en 6 eenpersoonskamers tot onze beschikking 

hebben. Hotel Elisabeth is sfeervol en ligt heel centraal in Gerlos op korte 

loopafstand van centrum en de skiliften. Er is met de keuze van de bestemming 

rekening gehouden met de wandelmogelijkheden, dus we rekenen op veel 

enthousiaste winterwandelaars. Alle informatie over de wintersportreis kun je 

vinden in de reisbrief die je bij deze nieuwsbrief vindt of op de reizen pagina op 

de website.  

 

Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date 
Verandert er iets aan jouw persoonlijke gegevens? Denk aan je huisadres, e-mail 

of telefoonnummer. Geef dit dan altijd zo snel mogelijk door aan Piet Nieuwveld, 

onze secretaris: info@ski-mh.nl  Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date.  

 

Piet Nieuwveld en Roos Boogaard 

http://www.ski-mh.nl/
http://ski-mh.nl/trainingen
https://www.ski-mh.nl/reizen/
mailto:info@ski-mh.nl?subject=Mijn%20ledenadministratie%20vraag%20is

