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 Een nieuw verslag alweer, de skikamp januari 2018 is weer voorbij gevlogen. Een bijzonder kamp deze keer kunnen we 

vaststellen. Bijzonder vanwege het weer, de eerste dag was bijzonder mooi “Kaiserwetter” zoals de Oostenrijkers het zo 
mooi noemen. Dinsdagmorgen ging het nog wel goed maar daarna ging het mis….. Alleen nog “Sturmtage” echt ongelooflijk. Tij-
dens al de kampen die we georganiseerd hebben, hebben we dit nog nooit meegemaakt. Tuurlijk wel eens wat slecht weer ge-
had, ook wel eens een storm middag gehad. (Waarbij we overigens op de berg zaten toen de gondels stopten). Ook wel eens de 
slalom “in het dal gedaan ivm het weer maar zo zout als met deze reis hebben we het nog nooit gegeten.  Gelukkig kunnen we 
vaststellen dat het een geslaagde week is geweest en de deelnemers de basis principes van het skiën hebben geleerd. 

 

Veel leesplezier, 

Froukje, Willemijn, Syb en Jim  
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 Zondag  :  Wurst mit Pommes 

 Maandag  : Pasta Bolognese 

 Dinsdag  : Snert of Goulashsoep 

 Woensdag : Pasta Broccoli/kip 

 Donderdag : Stamppot zuurkool 

 Vrijdag  : Kaiserschmarrn / Minestronesoep   

              met broodjes. 

 Zaterdag  : Kroket / Frikandel met friet 

Pagina nr: 

 1  Voorpagina 

 2  Voorwoord 

 3  Menu en Inhoud 

 4  Dagindeling / skileraren 

 5-6  Voorstellen deelnemers 

 7  Voorstellen Vrijwilligers/Begeleiders 

 8 –12 Verslagen 

 13  Uitslag wedstrijd 

 14-25 terugblik door de deelnemers 

 26  Nawoord 

 27  Sponsoren 

 28  Bedankt 
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Evert Pim Max 

07.00 uur Wekken

07.45 uur Ontbijt, lunchpakket klaar maken, in tas

09.00 uur Buiten bij de bus

09.15 uur Bij de gondel

10.00 uur Start skilessen boven bij de gondel

12.00 uur Lunch in het bergrestaurant

13.00 uur Start skilessen

15.00uur Einde skilessen verzamelen boven bij de gondel

18.00 uur Eten in het centrale appartement 2

20.00 uur Start e.v. avondprogramma

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Anies Elaine Daniël Hugo Dylan

Estelle Justin Frank Marise Vicky

Finn Maurice Giovanni Ralph Isis

Fleur Shweta Ties Sem Whesley

Marike Berend Jan Ingrid Manouk

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Dylan Hugo Estelle Anies Daniël

Frank Isis Fleur Elaine Justin

Giovanni Ralph Sem Finn Maurice

Marise Whesley Vicky Shweta Ties

Juliëtte/Renske Evert/Kirsten Pieter/Rob Gijs/Henri Marc in de bus

Corveelijst

Verslag maken
Verslag schrijven op de pc van Jim, geen andere pc's gebruiken!

Dagprogramma 
Denk aan:

- insmeren van gezicht, oren       

- handschoenen, muts, sjaal

- skikleding, skibril, helm, drinken

- medicijnen

- verzorgingsmat, cath. en inc.

Corvee
Werkzaamheden vanaf 7.45 uur Werkzaamheden vanaf 17.00 uur:

Elke groep in een appartement houdt de kamers, afvalemmers en toiletten op orde.
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De Twijn:   
 Begeleiding: Marike Bos 
    Renske Jonkman 

 Deelnemers: Elaine Elenbaas 
    Daniël Markink 
    Estelle Notenboom 
    Finn Berendsen 
    Justin Molderink 

    De Brug:   
 Begeleiding: Manouk Bohnen 
    Rob Timmers  

 Deelnemers: Shweta Dasrath 
    Fleur van Diggelen 
    Hugo Dirken 
    Vicky Plaisir 
    Giovanni Post 
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Heliomare:   
 
 Begeleiding: Jan van der Ploeg 
    Kirsten Schuuring 

 Deelnemers: Sem Kuster 
    Whesley Slootweg 
    Anies Soussi 
    Ties Verduijn 
    Isis Verduin  

   Prins Johan Friso:   
 
 Begeleiding: Juliette Woltjer 
    Ingrid Lamer 

 Deelnemers: Ralph Kramer 
    Dylan van der Leest 
    Frank Messchendorp 
    Maurice Last 
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Vrijwilligers: 

 Arriënne Mol, Berend Bijlsma, 
 Eveline Bijlsma 

 Marc Stallinga, Pieter Blom, Henri 
 van Doormaal,  
  
 Gijs Hovenkamp. 

Organisatie: 

 Froukje, Willemijn, Syb, Jim. 
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Maandag 15 januari 2018 

Hierbij het verslag van Dylan, Fleur, Frank, Giovanni. 

Zonnige dag! 

Giovanni: het was fijn dat er een pauze was. De pizza punt lukte af en toe, maar was wel zwaar. Doel 

voor morgen is de pizza punt onder de knie krijgen. En dit gaat mij lukken met een klem op de neus van 

de ski’s en dan onder het houten huisje door. 

Frank:  het skiën was het leukste van vandaag en ik mocht al naar de Tellerlift. Ik heb lekker geslapen, 

ik was niet wakker te krijgen. De dag van vandaag omschrijf ik als gewoon goed. 

Fleur: ik vond het lastig om een pizza punt te maken.  De lunch was lekker met 2 broodjes, eentje met 

kaas en eentje met worst (zelf gesmeerd). We hebben gegeten in het restaurant op de piste. Mijn doel 

voor morgen is dat ik de pizza punt ga leren en dat ik daardoor makkelijker ga skiën en onder het hou-

ten huisje door kan. Een leerzame dag!  

Dylan:  Vandaag heb ik voor het eerst in de zitski gezeten.  Je zit heel diep en heel krap, niet lekker 

zitten. Ik heb geleerd hoe ik bochten kan maken met krukkenskies en hoe ik met de ski om moet gaan. 

Hoe ik bijvoorbeeld mijn evenwicht moet bewaren. Ik vond het skiën heel leuk en het was wel heel 

zwaar. Het was ook mooi weer.  Voor morgen hoop ik dat ik niet last heb van mensen die in de weg 

staan. Goed verlopen! 
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Dinsdag  16 januari 2018-01-17 

Verslag van Hugo, Isis, Whesley en Ralph 

Het zou de eerste echte lange skidag worden. Na het ontbijt stond iedereen op tijd bui-
ten om naar de gondel te lopen. Boven aan de zitters in de zitski’s en de staande skiers 
zijn begonnen met een warming-up. De groep staanders zijn opgedeeld. Een groep ging 
al naar de sleepjes lift, een andere groep bleef bij de loopband.  
 

Hugo: Weer veel geleerd. Remmen, pizzapunt. Voor mij was het echt het beter maken van de bocht links. Dat was wel even wennen. Ik leun namelijk naar rechts, en moest naar links, 
dus wennen. Aan het eind van de ochtend ging het echt beter.  
 
Whesley: Ik kreeg in het begin toen we bezig waren dat ik heel erg vooruit ben gegaan. Ik maak de bochten beter, als een slalom. Ik heb het remmen onder controle nu. Ik heb twee ver-
schillende pistes gedaan naast de rollerband. En gewoon heel veel geoefend. 
 
De zitters zijn gelijk naar de sleepjes lift gegaan. Daar moesten we leren om nog beter bochtjes te leren skien. We hebben toen geleerd dat je de bochten maakt in 5 stappen.  
1: Kijken 
2: Krukje 
3: Schouder 
4: Wachten 
5: Krukje 
Aan het eind zijn we zelfs aan de gummyband gegaan. 
 
Isis: Bochten gingen in het begin nog wel wat moeilijk. Maar met veel oefenen ging het steeds beter. De vijf stappen kan ik goed onthouden. 
 
Helaas begon het steeds harder te waaien. Het was af en toe dat we gesneeuwstraald werden. Na de lunch werd duidelijk dat we niet meer konden skien in de middag. Teveel wind, te 
koud. Dus inpakken en met de gondel naar beneden. Daar mochten we even lekker chillen. Voordat we naar de Apres ski gingen.  
 
Apres ski: Leuk en gezellig, vrolijke muziek. We mochten zelf alcohol vrij biertje! Verder hebben we gedanst, polonaise gelopen en we mochten zelfs op de bar dansen! Dat hadden we 
allemaal nog nooit eerder gedaan. Het was echt heel leuk en een erg gezellig sfeer. Helemaal omdat iedereen wel mee ging doen! 
 
Ralph: Ik wilde eigenlijk niet, maar heb even op de ski’s gestaan. Dat was niet leuk. In de middag naar de apres ski. Dat was wel goed. Ik heb gezeten en gekeken naar iedereen die aan 
het feesten was. Dat vond ik wel gezellig. Frank was er namelijk bij. Ze noemen ons wel Buurman en Buurman. Ik vond het gezellig en ik heb genoten.  
 
Op naar morgen!! Hopen dat de wind is gaan liggen en dat we morgen weer verder kunnen met onze skilessen…. Maar we hoorden dat het wel eens heel hard kan gaan waaien…. We 
zullen zien! 
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Woensdag  17 januari 2018-01-17 

Verslag van: Vicky, Estelle, Sem en Marise 

Sem:  Het curlen was erg leuk. Ondanks de sneeuwval  hebben we vandaag veel kunnen doen.  Daarna 

zijn we naar de Spar geweest. We zijn ’s  middags in de sauna geweest met alle jongens.   

Vicky: Ik vond het curlen heel leuk en racen op het ijs. Iedereen kon meedoen.  Toen ging Pieter mij in 

de sneeuw gooien.  Daarna gingen we shoppen en met alle meiden in de sauna. 

Estelle: ondanks dat ik het heel jammer vond dat we niet gingen skiën heb ik het erg naar mijn zin ge-

had. We zijn in de ochtend gaan curlen en hebben sneeuw engeltjes in het sneeuw gemaakt en in de 

middag zijn we met alle meiden de sauna geweest. Hopen dat we morgen wel gaan skiën.  

Marise:  Kirsten werd ingepeperd in de sneeuw. Het curlen was heel leuk.  De sauna was lekker warm.  
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Donderdag  18-01-2018 

Om 08:30 gingen alle kinderen ontbijten hierbij moest iedereen voor ontbijt 

en lunch een pakketje maken. Terwijl wij gisteravond te horen kregen dat wij 

ons dik moesten aankleden  kregen  wij vanochtend te horen dat wij niet de 

berg op konden omdat de gondels maar halverwege gingen in verband met 

hevige wind. Het was er ook te koud om te skiën.  

Gelukkig kregen wij toestemming van de skischool om gebruik te maken van hun lift en voor het hotel te skiën. Wij moes-

ten alleen nog wachten totdat de skispullen in het dal arriveren. 

Om 10:30 kwamen de ski’s aan,hierna gingen wij ons klaarmaken om op de kleine piste te gaan skiën. Terwijl het eigenlijk 

te warm was om te skiën ging het bij iedereen als vanzelf. De eerste zitskiërs gingen zelfstandig en ook Ralph heeft mini-

maal 15 meter gegleden. Na de pauze van 13:00 hebben we nog een tijdje geskied en de nodige foto’s gemaakt.  

Na het skiën gingen we naar de apresski waar de chocomel rijkelijk vloeide maar er nog meer met sneeuw werd gegooid. 

Er was in de apresskibar misschien nog wel meer lawinegevaar dan boven op de berg. 18:30 gingen we terug om avond te 

eten, pasta met kip. Onder het eten werd  Eveline haar mobiel afgepakt omdat ze een knappe acteur wilde opzoeken en 

laten zien aan Elaine en Estelle. Al met al was het ondanks het tegenvallende weer bovenop de berg een geslaagde dag 

met veel sneeuwplezier en een leuke apresski. Op naar morgen!  

Elaine, Finn, Anies, Shweta, Gijs en Henri. 
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Vrijdag 19 januari 2018 

Verslag van Justin, Ties, Maurice en Daniël 

 

 

“Vrijdag was de laatste skidag van deze week”, zegt Justin. “Jammer genoeg konden we ook 

deze dag niet ‘naar boven’, maar desondanks was het een heel leuke dag. Natuurlijk was het de 

dag van de wedstrijd en daarin ben ik 4e geworden. Tussen de middag hebben we ook nog 

Kaisersmarren gegeten, aangeboden voor Robert en … van Alpenchalet. We hebben de dag in 

stijl afgesloten met een echte prijsuitreiking en een knalfeest”. 

 

“Het was inderdaad groot feest”, zegt Ties. “Leuk ook dat we dat gewoon in ons eigen appartement konden doen. Het was een geweldige week, ik vond het leuk dat ik heb 

leren skiën. Sterker nog: dat ik mócht skiën! Jammer dat we ook een paar keer niet hebben kunnen skiën, maar het leuke gezelschap maakte eigenlijk alles goed”. 

 

Maurice is het er helemaal mee eens: “Het was inderdaad een supergezellige week met elkaar. Vandaag was de dag van de waarheid met de wedstrijd. Ik ben daarin 3e gewor-

den!”. Op de vraag of hij volgend jaar weer meegaat, antwoordt Maurice: “Misschien, in week 12”. 

 

“Eigenlijk is alles al gezegd”, aldus Daniël. “Het was gezellig, de sfeer was goed en ook deze vrijdag was gewoon weer een heel leuke dag met als afsluiting een héél gezellige 

avond!”. 
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Anies 5 00:21,30 00:21,74 00:00,44 1 Jan Evert

Sem 8 00:29,03 00:29,76 00:00,73 2 Berend Evert

Isis 9 00:26,10 00:26,96 00:00,86 3 Eveline Evert

Vicky 74 00:35,36 00:34,30 00:01,06 4 Manouk Evert

Dylan 10 00:14,06 00:15,72 00:01,66 5 Ingrid Evert

Justin 76 00:21,99 00:23,89 00:01,90 6 Marike Evert

Shweta Raghni 75 00:32,16 00:28,36 00:03,80 7 Gijs Evert

Marise 2 00:53,70 00:45,06 00:08,64 8 Kirsten Evert

Ralph 4 00:00,00 00:00,00 00:00,00 Max / Henri

Hugo 71 00:26,90 00:27,40 00:00,50 1 Max / Henri

Giovanni 73 00:23,32 00:22,73 00:00,59 2 Max / Henri

Whesley 7 00:26,97 00:26,06 00:00,91 3 Max / Henri

Ties 78 00:37,73 00:32,16 00:05,57 4 Max / Henri

Daniël 3 00:48,46 00:37,17 00:11,29 5 Max / Henri

Fleur 6 03:34,99 02:26,99 01:08,00 6 Max / Henri

Estelle 79 00:21,42 00:21,49 00:00,07 1 Pim

Maurice 80 00:26,02 00:25,26 00:00,76 2 Pim

Elaine 72 00:23,25 00:22,44 00:00,81 3 Pim

Frank 77 00:28,05 00:23,49 00:04,56 4 Pim

Finn 1 00:24,02 00:18,05 00:05,97 5 Pim

Wedstrijd-indeling week 3
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Zondag 14 januari 2018 
 
Het is vroeg, erg vroeg en koud in de morgen. Syb en Willemijn van de organisatie van StichtingStoerWinterWeken staan de deelnemers, begeleiders en 
vrijwilligers in de donkerte op te wachten in Beetsterzwaag. De bus staat al klaar om op weg te gaan. Op weg naar de sneeuw. Op weg naar Neukirchen 
am Grossvenediger in Oostenrijk. Op weg naar nieuwe ervaringen.   
 
 
De volgende deelnemers van Prins Johan Friso uit Haren stappen hier ook in. Wat verwachten zij eigenlijk van deze reis. Gaan ze voor het eerst naar de 
sneeuw, gaan ze voor het eerst zo lang weg zonder ouders. We stallen ze even aan u voor. Dit zullen we trouwens met al onze stoere deelnemers gaan 
doen. 

 
 

Ralph Kramer, 18 jaar 
Ralph zelf is een jongen die van gezelligheid, muziek en grapjes houdt. Eigenlijk had hij liever thuis gebleven en ziet hij het 

skiën niet zo erg zitten. Hij zegt zelf “Mijn moeder heeft mij opgegeven zonder mijn toestemming”. Toch is hij de bus ingestapt. 
Want een weekje voor het eerst zonder zijn ouders is toch ook wel lekker. En het skiën. Hij gaat gewoon rustig kijken of het gaat 
proberen. Hij belooft echter helemaal niets. Wel denkt hij dat het een mooie week gaat worden en dat er veel sneeuw ligt. 
 
 
 
 

 
Dylan vd Leest, 16 jaar 
Dylan houdt wel van sporten, voetbal en rolstoelbasketbal doen hij zelf bij Kids United. Daarnaast speelt hij ook op een 

keyboard. Vorig jaar zijn Dylan zijn kameraden uit de klas mee geweest en kwamen terug met zulke leuke verhalen dat hij graag 
dit jaar meewilde. Voor hem is het ook de eerste keer dat hij zonder zijn ouders zo lang weg is. Maar dat komt vast goed. Van 
deze week verwacht hij veel lol, dat we naar de sauna gaan, dat we veel skiën en dat als ik hulp nodig heb dit ook krijg. Want 
dat heeft hij namelijk allemaal al mee gekregen van zijn kameraden! 
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Frank Messechendorp, wordt vrijdag 16 jaar! 
Frank heeft al vaker geskied met zijn ouders. Zelf dit jaar al een paar dagen in Winterberg geweest. En nu dan met school 

mee en voor het eerst zo lang zonder zijn ouders. Best wel spannend. Maar gelukkig is Ralph ook mee. Van de week verwacht hij 
dat hij in ieder geval wat tochten kan skien in het skigebied. Verder heeft hij weinig verwachtingen. 
 
 
Wanneer we in Beetsterzwaag vertrekken zou je denken dat het stil is in de bus. Niets is minder waar want de begeleiders en 
vrijwilligers moeten een hoop tijd inhalen dus kletsen goed bij. Zo rijden we een uurtje verder om om 5:00 de volgende deelne-
mer van het PJF op te pikken in Zwolle. 

 
Maurice Last, 14 jaar 
Maurice is al een beetje een bekende van Stoer. Hij is namelijk vorig jaar ook al mee geweest. Hij vond het zo leuk dat hij

 had gevraagd of hij nog een keer mee kon. En dat kon! Hij hoopt dan ook dit jaar nog beter te leren skien. Hij zou namelijk 
 wat sneller willen en beter leren remmen zodat hij ook op steilere pistes kan. Thuis is hij niet zo van het sporten hoor. Al 
 geeft hij wel aan te willen gaan fitnessen. Gamen doet hij wel. Niet vaak, maar als hij eenmaal gamet… is dat wel lang.  

 
 
De club van het PJF uit Haren is compleet. De 4 deelnemers zijn ingestapt en ook de begeleiding bestaande uit Juliëtte en 

Ingrid zitten in de bus. Op naar de volgende stop. Apeldoorn. Om 5:30 rijden we een verlate parkeerplaats op en zien we de vol-
gende 3 deelnemers staan. Allen vanuit ’t Roessingh uit Enschede.  

 
 
Daniel Markink, 15 jaar 

Daniel zegt ik vertel nooit wat over mij zelf. Toch geeft hij aan dat hij gek is op dieren en paardrijd. Oja, en ik game ook 
heel veel. Hij heeft zich opgegeven voor dit skikamp omdat hij wel een keertje zin had om te skiën. Heeft er nog nooit op gestaan 
en zou dit wel willen leren. Naar het buitenland zonder zijn ouders, nee, dat heeft hij nog nooit gedaan. Wel in Nederland. En 
wat hij van dit skikamp verwacht…. Weet hij eigenlijk niet. Hij ziet wel hoe alles loopt.  
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Elaine Elenbaas, 16 jaar (bijna 17 moest ik er bij zetten) 
Elaine danst door het leven. Doet wedstrijdendansen met een groep in de HipHop. Gezellig en leuk zegt ze daarover. En dat is ook 
wat ze wel belangrijk vindt, gezelligheid en humor. Ze heeft zich opgegeven omdat ze ooit 1x eerder geskied. Niet in Oostenrijk. 
Dus dat vindt ze nu wel heel leuk om daar wel te gaan skiën. Is al vaker zonder ouders weg geweest. Ze vergat zich ook bijna uit te 
zwaaien toen ze eenmaal  in de bus zat. Van deze week hoopt ze heel veel te kunnen genieten. Van het land, van de bergen, van 
het skiën. Gewoon genieten. En natuurlijk goed kunnen leren skiën zodat ze als een prof na deze week de berg af kan gaan.  

 
Estelle Notenboom, 15 jaar 

Nog zo’n meid die dansen heerlijk vindt. Streetdance, hiphop, zumba. Eigenlijk danst ze alles wel. Estelle heeft vroeger voor haar on-

geluk eerder geskied. Daarna niet meer. Dus ze vindt het supertof om het weer een keer te gaan doen. Voor Estelle is het ook de 

eerste keer zonder haar ouders een week weg. Spannend, maar ook wel heel lekker. Van deze week verwacht ze dat ze het heel ge-

zellig gaat hebben, dat ze het naar haar zin gaat krijgen en dat het ook goed gaat met haar hoofd en haar lijf. Dat van die gezellig-

heid komt wel goed. Want naast Elaine is het 1 en al gegiebel in de bus. 

 
Ondertussen zijn we al een kleine 2 uur onderweg en zijn we nog lang niet compleet. Van de vrijwilligers zijn alleen nog maar Marc, Pieter, Be-

rend en Evelien ingestapt. De grootste groep deelnemers, begeleiders en vrijwilligers staan te wachten in Babberich. Wanneer we op de parkeerplaats 
aankomen is het daar een drukste van jewelste. 13 deelnemers, 5 begeleiders en 5 vrijwilligers. ’t Roessingh had al 3 deelnemers en met Marike en 
Renske als begeleiding en de volgende deelnemers zijn ook zij compleet.  

 
Finn Berendsen, 15 jaar 
Finn heeft al vaker geskied met zijn ouders en vindt dit helemaal leuk. Dus toen hij hoorde van dit schoolkamp wilde hij graag 

mee. Naast  skiën wilt Finn ook graag weer voetballen en nu met de fysio thuis hard aan het oefenen. Of hij al vaker zonder zijn ou-
ders lang weggeweest is? Ja hoor, scoutingkampen, zeilkampen… van alles. Van dit skikamp verwacht hij dat er heel veel geskied 

gaat worden, dat ze veel tochten en veel verschillende skipistes af gaan en daarnaast een heleboel gezelligheid! 
 

Justin Moldering, 14 jaar 
Justin heeft zich opgegeven omdat zitskiën hem gewoon heel cool lijkt. Hij heeft het nooit eerder gedaan, maar wilt het 

zeker leren. Zelf is hij wel van het sporten. Thuis doet hij aan E-Hockey. Dit is lekker ruig en snel. Ook vind je hem wel in de sport-
school om te fitnessen. Van deze week verwacht hij veel gezelligheid, hele goede herinneringen maken, mooie ervaringen op-
doen. Maar vooral een nieuwe sport aanleren! 
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Giovanni Post, 16 jaar 
Giovanni is ook al een bekende van Stoer, want vorig jaar was hij ook  al mee. En waarom dan nog een keer? Nou, omdat het ge-
woon erg leuk was en vorig jaar vond hij het skiën best heel lastig maar door de stimulans die hij kreeg van de begeleiding wilt hij 
graag nog beter leren skien om nog beter te worden. Ook geeft hij aan wel wat meer uitdaging te willen, dat hij meer durft. Ook 
naar de andere deelnemers toe. Dat hoopt hij dan ook deze week te gaan doen. Meer durven en meer doen. Wel zal hij het gamen 
missen. Dat is zijn grootste hobby en gamet toch wel 1 tot 2 uur per dag.  
 

 Sweta Dasrath, 14 jaar 
Sweta gaat voor het eerst zo lang weg zonder ouders en is ook nog nooit in de sneeuw geweest. En vooral 
dat laatste is de reden dat ze zich opgegeven heeft voor het skikamp. Dat ze voor het eerst de sneeuw in 
kan. Ze hoopt aan het einde van deze week dat ze een beetje bochtjes kan maken, dat het gezellig wordt en heel 
leuk. Maar… ze weet al wie haar begeleider wordt achter de zitski, dus ze denkt dat het zeker heel leuk gaat worden. Ook is ze be-
nieuwd hoe het is om zo lang sportief bezig te zijn. Want thuis sport ze eigenlijk niet, is meer een meisje die van maskertjes en freu-
belen houdt.  
 
 

Fleur van Diggelen, 17 jaar 
Fleur zag de uitnodiging van het skikamp en dacht dat het wel leuk zou zijn om mee te gaan. Dat haar vriendje Hugo ook meegaat, 
dat maakt het nog leuker. Ze vindt het best spannend om voor het eerst zo lang zonder ouders naar het buitenland te gaan. Ze 
hoopt dat het een hele gezellige en leuke week wordt. Het skien lijkt haar heel lastig om te leren. Maar gaat zeker haar best doen. 
Want sportief is ze wel. Ze doet aan hockey, waar ze zowel in traint als wedstrijden speelt! 
 

     
 
 
 
Hugo Dirker, 18 jaar 

Hugo is met zijn SO school al een keer een week op skikamp geweest. En omdat hij nu in het laatste jaar zit, lijkt het hem leuk om 
nog 1x met zijn vrienden van school een weekje weg te gaan. En helemaal leuk dat mijn vriendinnetje Fleur ook mee is. Deze week 
wordt volgens Hugo wel gezellig. Denk dat ik wel nieuwe vrienden ga maken en het skiën zal ook wel goed gaan. Mijn evenwicht is 
wel minder dus ik hoop wel dat ik niet veel val en dat ik aan het eind van de week zelf de berg skiënd afkom. Hugo is wel een voet-
baller, hij speelt zelf en heeft een seizoenskaart van Feyenoord. 
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Vicky Plaisir, 15 jaar 
Vicky weet wel wat skikampen zijn. Dit skikamp wordt zeker niet haar eerste. Is al een paar keer met de kinderreis van de VGW mee 
geweest. En ook met haar SO school. Dat ze nu mee is, is omdat ze erg graag  ook met Sweta samen wilde skiën. Van deze week ver-
wacht ze veel gezelligheid, heel veel lol hebben met de anderen en gewoon veel leren om nog beter zelf te leren skiën. Ze kent dit al 
een beetje, maar wilt het echt helemaal zelf kunnen. Als je haar vraagt of ze een beetje sportief is.  
Eh… ja hoor. Deze dame wheelert gewoon 2x per week! Verder is ze altijd wel in voor kletsen en lachen met haar vriendinnen, vooral 
samen met Sweta.  
 
Als laatste staat ook Heliomare Onderwijs uit Heemskerk te wachten. Begeleider Kirsten was al in Beetsterzwaag ingestapt, hier in 
Babberich stapt ook Jan in met de volgende deelnemers.  

 
Marise Bos, 14 jaar 
Van vriendin Jessie hele leuke verhalen gehoord over Heliomare mee met Stoer. Om te zien of het skiën echt wat voor haar was al 2x 
naar de FUNdag geweest en toen wist ze het zeker. Ik wil een keer mee met Stoer. Nu dus lekker mee naar Oostenrijk, zonder haar ou-
ders en heerlijk zonder haar broertjes. Van deze week verwacht ze toch wel dat ze eind van de week alleen de berg af kan zitskiën en dat 
het heeeel gezellig wordt. Wel zegt ze dat ze erg lui is…. Daarna vertelt ze dat ze thuis doet aan rolstoelbasketbal, rolstoeltennis. Dat lui 
zijn, dat zullen we nog wel eens zien. 
 
Isis Verduyn, 14 jaar 
Isis is een meid wat heerlijk kan kletsen en gezellig is. Maar ook wel kan mopperen hoor zegt ze. Ze is mee met dit ski-

kamp, gewoon omdat ze het wou. Omdat het leuk is om voor de eerste keer te proberen te skiën. Ze is nog nooit zo lang zonder haar 
ouders op vakantie geweest. Of ze het leuk vindt? Ja hoor, heerlijk zegt ze, ben ik even van hun af. Van het skikamp verwacht ze dat ze 
heel veel gaat skiën, echt leren skiën, gezelligheid en heel veel lol en eigenlijk nog veel meer. Maar wat… dat weet ze niet.  

Dat zullen we wel zien.  
 

Sem Kuster, 16 jaar 
Sem ziet zich in de toekomst wel als geschiedenis docent. Maar eerst nog lol maken. Dus mee met Stoer. Door zijn 
fysiotherapeut al 2 jaar gevraagd een keer mee te gaan met Stoer, en door de verhalen van zijn klasgenoten die zitskiën bij de 
VGW zich toch opgegeven voor dit skikamp. Hij gaat al voor de tweede keer een buitenlandse reis maken met school. Zonder zijn ouders 
is hij wel gewend. Bij de dit kamp hoopt hij een begin te kunnen maken met het zelfstandig zitskiën. Het lijkt hem helemaal leuk als hij 
los kan zitskiën, dat kunnen zijn klasgenoten namelijk nog niet. Daarnaast hoopt hij op een hele hoop gezelligheid.  
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Anies Souissi, 18 jaar 
Anies is wel in voor sport. Traint 2x per week in de racerunner en bij de fysiotherapie is hij ook altijd met sport in de weer. Omdat hij 
al een paar keer bij clinicdagen in een zitski had gezeten wilde hij graag een keer mee naar Oostenrijk om te kijken of hij het ook zelf 
kan leren. Voor het eerst zo lang zonder ouders dus meer met Stoer. Hij hoopt eigenlijk dat we alle dagen heel veel gaan skiën en 
veel meter gaan maken in de sneeuw. Verder verwacht hij niet zo veel en ziet hij het wel.  

 
Whesley Slootweg, 17 jaar 

Het leek hem heerlijk om een keer zonder zijn ouders op vakantie te gaan en skiën leek hem heel leuk om te 
leren. Waarom dan niet 2 in 1 klap. Mee met Stoer. En leren skiën verwacht hij dan ook te gaan doen deze week. 
Hij hoopt dat hij het onder de knie gaat krijgen en aan het eind ook zelfstandig te kunnen skiën. Ook hoopt hij dat hij 
de mogelijkheid krijgt om een taart te bakken. Hij loopt namelijk stage bij een banketbakker en zou hier graag na school verder in te 
kunnen. Naast zijn stage doet hij ook nog aan hardlopen en judo.  
 

Ties Verduijn, bijna 15 jaar 
Ties is iemand die absoluut niet stil kan zitten. Thuis doet hij dan ook aan voetbal, judo, wandelen, fietsen op school doet hij 

mee aan het talentenblok 
 zwemmen. Dus leren skiën vond het Ties ook wel een heel leuk idee. Heeft het ooit 1x gedaan tijdens een clinic op school 

en toen vond hij het wel makkelijk. Van deze week verwacht hij dat hij het wel leuk gaat vinden, dat het skiën in het begin wel 
wennen zou zijn. Maar dat hij het snel oppakt en alleen de berg af aan het eind van de week moet wel kunnen. Zijn ouders zal hij 
af en toe wel missen, want hij is voor het eerst zo lang zonder ouders. Maar ach zegt hij. Ik ga wel mooi skiën! 

 
 
Dan hebben we alle deelnemers gehad. Gijs, Arienne en Evert als vrijwilligers maken de hele Stoerclub bijna compleet. 

Deze chauffeur die gaat nog een klein stukje Duitsland in rijden. Daar zal Jim het stuur overnemen en brengt ons dan verder naar onze eindbe-
stemming. 

 
 

 
De hele reis in Duitsland verloopt zeer voorspoedig en al voor 18:00 zitten we aan onze patat met worst in Kufstein. 
Ook het laatste stukje in de bergen gaat zonder problemen. Aangekomen alle koffers verdelen over de appartementen, 
kasten in geruimen, tassen netjes opruimen, helmen en brillen uitdelen. Dan nog het laatste woordje van Syb aan ie-
dereen. Dan op naar bed. Het gaat vast en zeker een topweek worden!! 
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Zo….. wat is het toch elke keer weer vroeg als we moeten vertrekken. Om 5:00 zat de smeerploeg al klaar om de broodjes te smeren voor in de bus. Alle 
deelnemers worden gewekt. Iedereen helpt elkaar om de laatste dingen in te pakken en op naar de woonkamer om van daaruit met zijn allen naar de 
bus te lopen. Echter daar ging toch even iets fout…. Iedereen wachtte keurig…. Maar niemand die zei dat we naar de bus mochten. Dus iets later dan nor-
maal dan toch met zijn allen naar de bus. Snel al het rollend materiaal inladen en gaan. Dachten we met zijn allen. Want we komen er opeens achter dat 
we nog iemand missen…. GIJS!!! Gijs wordt snel nog even uit zijn bed getrommeld en om 7:25 kunnen we dan vertrekken voor onze terug reis naar Ne-
derland.  
Onderweg regen, sneeuw, wat druk op de weg zo af en toe. Toch loodst Jim ons keurig over de Duitse snelweg en na 4 uur zitten we alweer bij onze eer-
ste stop. Benen strekken, plassen en weer gaan. In de bus nemen we nog even de tijd om al onze deelnemers te vragen hoe ze hun Stoere Skikamp heb-
ben beleefd…. 
 
Ralph: 
Het skiën heeft Ralph zeker wel even geprobeerd.De eerste dag alleen even de schoenen aan en de laatste dag zelfs een 
stukje geleden in de sneeuw. Hij weet wel zeker nu dat hij echt niet meer wilt skiën. Heeft hij dan een leuke week gehad. Ja-
wel, zeker. Het was een mooie tijd en hij heeft genoten. Vooral het glijden met de banden in de sneeuw en dan Frank bij 
hem in de band viel.  
Maar ook Jan en Frank inpeperen met sneeuw was heel leuk. Aan de ene kant geeft hij aan dat hij blij is dat hij gegaan is, aan 
de andere kant had hij toch ook wel thuis willen blijven. Maar het was toch echt wel leuker dan een week school! 
 

 
 
 
Dylan: 
Al zijn verwachtingen die hij had en die hij gehoord had kloppen allemaal. Het was een fantastische week en alles was 
leuk met iedereen. Hij heeft veel nieuwe vrienden gemaakt. heeft leren skiën, wel Dylan wel heel jammer vond was dat 
we niet zo vaak naar boven konden omdat het stormde. Maar toch hebben we echt wel genoeg kunnen skiën. Het 
zitskiën ging best goed. Soms al een heel klein beetje los en dan skiede Ingrid vlak achter hem. Naast het zitten heeft 
Dylan ook nog het staand skiën geprobeerd. Dit koste hem best wat moeite en deed veel 
pijn aan zijn spieren. En het leukste van de week…. ALLES! 
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Frank: 
Het was een mooie week. De tweede dag heeft hij gelukkig een mooie tocht kunnen skiën in het gebied. Want helaas konden we de 
dagen daarna niet omhoog. Daarom vond hij de lessen ook niet zo heel leuk. Ik kan al skiën en ik leerde weinig nieuws. Al was het ski-
ën op 1 ski toch best wel moeilijk. Het allerleukste van de week was het sneeuwballen gooien naar elkaar toe en het contact met de 
andere scholen. Al was is eigenlijk de hele week Buurman en Buurman met Ralph samen.  
 

Maurice: 
Het was weer een top week. Stiekem vond hij het dit jaar nog leuker dan vorig jaar. De 2 dagen dat hij boven heeft 
kunnen skiën heeft hij veel geleerd. Beneden op de kleine helling vond hij het ook leuk. Met name omdat we daar 
echt met de hele groep samen waren. Ook deed Pim, de skileraar, hele leuke oefeningen. Het allerleukste was best 
moeilijk om te zeggen. Want alles was leuk, het spelen in de verse sneeuw, iglo bouwen, in de banden naar beneden glijden, met Gio 
heel veel gedaan. We hebben gewoon onwijs veel lol gehad met zijn allen in de sneeuw! 
 
Daniel: 
De week liep volgens Daniel helemaal goed. Het was echt echt heel leuk. Het skiën geweldig. Het ging heel 
goed en heel veel geleerd van Max. Ik redde het om helemaal zelf naar beneden te glijden. Daar moet je vol-
gend Daniel ook echt wel gevoel voor hebben. Ook Daniel vond het jammer dat we niet alle dagen naar bo-

ven konden. Maar zegt hij zelf “We hebben er het beste van gemaakt en wat was dat allemaal gezellig!” Ik heb mij niet ver-
veeld en dat is toch het mooiste! 

     
 Elaine: 
Genoten, genoten, genoten. Van het land, van het uitzicht, van de bergen. Het was prachtig. Dat zijn de 
eerste woorden van Elaine als we haar vragen hoe de week was. Het skiën ging heel goed. Ze mocht gelijk door naar de les bij Pim, 
gezellig met Estelle. Als je haar vraagt wat het allerleukste was. Zegt ze eerst, de apres-ski sowieso niet. Het was gezellig hoor. Maar 
die muziek…. Niet mijn ding. Alles was voor de recht echt leuk. Het contact met de andere deelnemers van de andere scholen, gezel-
lige kamer, leuke begeleiding. Gewoon echt een onwijs leuke week gehad! Oja, en ik won bijna alle spelletjes die ik speelde met ie-
dereen.  
 
 
Estelle: 

Al heeft Estelle af en toe wel wat hoofdpijnen gehad. Ze heeft toen goed haar rust gepakt, zelfs een keer gaan slapen. Ze heeft het ge-
weldig gehad. Het skiën vond ze zelf wel oké gaan, terwijl iedereen zei dat het heel goed ging. Tijdens de wedstrijd gewoon even eerste 
geworden! Doordat we niet naar boven konden maakte Pim er beneden grappige lessen van met leuke oefeningen. Het allerleukste 
van de week was toch wel het skiën en dan met name de maandag. Blauwe lucht en veel afdalingen gemaakt in de middag in het skige-
bied! 
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Finn: 
Zijn zijn verwachtingen uitgekomen? Ja en Nee. Ja, de tijd dat we konden skiën hebben we heel goed besteed. Niet veel bij 
geleerd omdat ik het eigenlijk al goed kon. En nee, omdat we toch minder geskied hebben dan dat ik verwacht had. Maar 
Pim heeft er hele leuke skilessen van gemaakt. Al was het jammer dat de piste beneden in het dorp niet steil was. Wat Finn 
echt leuk vond was dat er heel veel sneeuw gevallen was. De begeleiding vond hij leuk, aardig, maar vooral heel begripvol 
naar iedereen toe. Contact met de andere scholen was leuk, de apres-ski was leuk… eigenlijk gewoon allemaal leuk! 

 
Justin: 
Het is zeker een hele coole week geweest. Ik kan nu wel een beetje beter de bochten maken. Dat 

kon ik nu een beetje. De laatste dagen moesten we op een babyhelling. Voordeel was dat we hier los mochten skiën, nadeel 
was dat het wel wat langzaam ging. Had liever sneller gegaan. Gezelligheid hebben we zeker gehad. Aan tafel tijdens het eten, 
tijdens het zitskiën in de groep. Ook genoten van alle andere activiteiten die we gedaan hebben omdat we niet zoveel konden 
skiën. Zeker mooie ervaringen opgedaan. Dansen op een bar bijvoorbeeld. Al was dat eens maar nooit meer. Ik kreeg er een 
zere kont van! Van deze week houd ik zeker mooie herinneringen. Maar het allerleukste was en blijft het Skiën!! 

 
 
Giovanni: 

 
Alle verwachtingen zijn uitgekomen voor Giovanni. Hij is zeker veel beter geworden in het skiën. Met de klemmetjes die hij 
op de punten van zijn ski’s had ging het echt beter. Dat we nu op een minder steile piste waren was voor mij echt wel fijn. 
Maar hij kan nu remmen en bochten maken. Het was zeker fantastisch dit jaar. Heb nieuwe vrienden gemaakt met deelne-
mers van de andere scholen. De hoeveelheden sneeuw die er dit jaar lag, de sneewbalgevechten, de iglo bouwen en alles er 
om heen. De apres-ski was helemaal te gek. Eigenlijk was het echt meer te gek dan vorig jaar!! 

 
 

Sweta: 
Het was een top week. En dat kwam dan toch het meest door haar begeleider achter haar zitski, Gijs! Het zitskiën zelf ging 
 goed, het lukte mij om bochtjes te maken. Wel ben ik ook wel gevallen, maar dat gaf niet. Het was een en al gezelligheid.  
Apres-ski was leuk, hard gezongen, gedanst op de bar. Er was heel veel verse sneeuw, dus we hebben elkaar ingepeperd,  
ook Jan! Het leukste feestje was het eind feest in het appartement. Dat was echt heel gezellig. Ook heel leuk om  
andere te leren kennen van de andere scholen. 
 En het leukste… Gijs! Behalve dan dat hij mij een paar keer buiten heeft gezet met mijn sloffen aan. Lekker slim… 
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Fleur: 
Fleur heeft deze week veel met Renske geskied. Renske hield de skipunten goed bij elkaar en zo gingen we samen naar beneden. 
Het skiën vond Fleur wel leuk, maar erg moeilijk. Al heeft ze echt ook een stukje helemaal alleen naar beneden geskied! Als je aan 
Fleur vraagt of het een gezellig kamp was. Zegt ze volmondig ja met een lach. Sneeuwballen gevecht, het bouwen van de iglo toen 
we niet konden skiën, de apres-ski, het eind feestje, het lachten en kletsen met de andere meiden van de andere scholen alles was 
leuk. Maar het allerleukste was toch wel dat ze met Hugo samen was op dit skikamp! 
 
Hugo: 
Als je aan Hugo vraaft hoe het was, begint hij gelijk de kamer waarin hij lag. Wat was dat gezellig. Ik lag samen 

met Dylan, Ties, Whesley, Giovanni en Maurice. Wat hebben wij veel gelachen en veel lol gehad. Het skiën was weer even wennen. 
Even inkomen hoe je ook alweer moest remmen en bochten moest maken. Hugo zat bij Max in het  
groepje. Daar heeft hij veel geleerd. De feestjes vond hij top. Ook het soort curlen wat we deden was echt leuk. Toch was het aller-

leukste dat hij deze hele week samen kon beleven met Fleur. Oja, weet je wat niet leuk was…. Het wek-
ken door Kirsten. Gelukkig waren we op de woensdag, donderdag en vrijdag al waker, kon ze ons niet 
meer wekken! 
 
Vicky: 
Met een big smile zit Vicky in de bus te vertellen dat alle verwachtingen die ze had, allemaal zijn uitge-
komen. Het zitskiën ging echt goed. ik had door dat ik moet kijken waar ik heen moet, dan maak ik de bocht veel beter. 
Heb zelfs bochten helemaal zelf en los gedaan! Manouk had mij gewoon helemaal niet meer vast. Wel fijn was het dat de 
helling beneden in het dal niet zo steil was, want boven vond ik het best wel eng, die piste was wat langer en steiler. Ver-
der heeft Vicky veel lol gehad, met Sweta en alle andere meiden. Lachen, praten, kletsen, samen op de kamer, dat was 
toch eigenlijk wel het allerleukste, dat je alles samen met iedereen doet! 
 

Marise: 
Haar wens was helemaal alleen en zelf skiën. Dat is haar zeker gelukt. Nu nog goed kijken als je skiet. Want tijdens de wedstrijd 

dacht Marise dat ze ook door het poortje heen kon gaan. Niet dus…. Met skiën kon Marise super haar evenwicht houden en als 

ze goed door de bocht keek waar ze heen wilde maakte ze prachtige bochten. Helemaal zelf. Wel vond ze het jammer dat we 

niet zo heel veel konden skiën boven op de berg. Maar alle spellen die we deden als we niet konden skiën, spel op de ijsbaan, 

iglo bouwen, banden glijden, alles was leuk. Ingepeperd worden door Jan en Jim in haar thermo ondergoed vond ze toch best 

wel koud. En het allerleukste van de week. Met dirndl aan boven op de bar dansen en zingen tijdens de apres ski!! Verder heel 

veel lol gehad met de meiden, met mijn begeleidster Kirsten. Zeker dat ze wel verder wilt met zitskiën. En lui…. Wij hebben het 

niet gezien.  
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Isis: 
Isis heeft een super gezellige week gehad. Ze geeft aan echt te hebben leren zitskiën. Het was wel moeilijk. Wel had ze wat 
moeite met haar balans. Hierdoor viel ze wat vaker en kon Eveline haar nog niet helemaal loslaten. Hier baalde ze wel van. 
Wilt ook echt beter leren zodat ook zij helemaal los kan gaan zit skiën. Op de wedstrijd is ze derde geworden. Trots. Het in-
peperen was wel stom als ze dat bij mij deden. Of toch ook wel weer leuk. Het leukste was dat toen Kirsten en Eveline mij 
gingen inpeperen, dat Jan en Jim dat bij hun deed. En echt nog veel erger! De feestjes waren geweldig. Ik hou namelijk wel 
van feestjes. Alles was gewoon echt heel leuk en gezellig. Wanneer weer?? 
 
Sem: 
De hele week was boven verwachting. Het zitskiën ging de eerste dag niet zo best. Sem werkte 

zijn begeleider Berend meer tegen dan dat hij mee hielp. Berend heeft toch heel rustig verteld wat is moest doen bij de boch-
ten. Hij verteld dan ook; “Dit ben ik gaan doen en de tweede dag ging het echt al beter. Daarna konden we niet meer naar 
boven, maar zijn we beneden gaan skiën. En daar kon ik het gewoon helemaal los. Ik ben trots op mijn zelf want ik heb ge-
woon meer dan een begin gemaakt.” Hij is blij dat hij na 2 jaar toch JA gezegd heeft en is mee gegaan. Want na deze week 
heeft hij nieuwe ervaringen opgedaan, veel geleerd, heel veel plezier gemaakt, staan dansen op de bar en  gewoon de laatste 
avond 2 uur lang staan dansen. Het was geweldig en wanneer gaan we weer??  

 
Anies: 
Annies heeft de week als heel heel heel leuk ervaren. Hij vond het een gezellige groep die veel 
met elkaar aan het lachen was. Je kon er heerlijk mee ouwenelen. Het skiën was best lastig vond Annies. Anies:”Ik deed 
teveel, met te grote bewegingen. Jan vond dat ik het kleiner moest maken. Toen ik dit deed ging het wel veel beter. Wel 
was dat echt heel moeilijk voor mij” Verder vond Anies Oostenrijk echt heel erg mooi, heel veel sneeuw en vooral gewoon 
gezellig. Ook Anies heeft op de bar staan dansen. Het alles leukste, dat weet hij  
niet. Alles was gewoon leuk en het eindfeest in het appartement maakte de week helemaal af! 
 

Whesley: 
Iets nieuws aanleren voor Whesley is altijd wel moeilijk. Toch verbaasde hij zichzelf dat het best snel ging, dat skiën leren. De 
tweede dag had hij het beter door hoe hij de bochten moest maken en moest remmen en mocht zelf naar band lift toe. Helaas 
moesten we door de storm de dagen daarna beneden blijven om te skien. Whesley had namelijk wel heel graag de lange blauwe 
piste willen af skiën. Het skiën heeft hij in ieder geval wel onder de knie gekregen. De rest van de week vond hij ook echt gezellig. 
De sfeer was top, ook het contact met de andere scholen vond hij heel leuk. De apres was heel gezellig. Het leukste was toch echt 
wel het skiën, want daarvoor ging hij naar Oostenrijk!  
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Ties: 
 
Ties vond het zo zonder ouders toch best wel spannend. Maar last van heimwee heeft hij gelukkig niet gehad. Het skien 
is het gelukt. Wel was het moeilijker dan hij dacht. Toch lukte het Ties om de tweede dag goed te remmen om mee te 
mogen naar de bandlift. Daar heeft hij ook wel meer geleerd dan alleen skien. Ties; “Ik heb geleerd dat ik niet overal een 
wedstrijd van moet maken. En dat ik meer leer als ik luister naar wat ik moet doen en hoe ik het moet doen. Ik dacht na-
melijk dat ik het allemaal wel kon en dat ik dan niet hoefde te luisteren. Dat is dus niet zo.” Voor Ties was er geen aller-
leukste iets. Hij vond gewoon alles even leuk en even gezellig.  

Zelf het inpeperen wat we gedaan hebben bij Ties was leuk. Oja, hij geeft ook nog aan dat hij deze week ook zelfstandig-
heid heeft geleerd. Want met een klein beetje hulp kan ik het ook zelfstandig! 

 
 
Al met al heeft iedereen duidelijk genoten van deze week. Het was ook een geweldige week om op terug te kijken. 
Het ging allemaal even anders doordat we 3 dagen niet met de gondel naar boven konden. Maar alles wat we ge-
daan hebben beneden. Het Eisstock Schiessen op de ijsbaan, met rubberen banden door de sneeuwglijden, een iglo 
bouwen, de vele sneeuwballen die gegooid zijn naar elkaar, het inpeperen. Alles was even leuk en even gezellig. En 
eerlijk… er lag echt heel heel veel sneeuw!!  
 
 

 
 
 
 
 
In Babberich komen we aan om 19:00. Daar 
eten we nog onze laatste gezamenlijke 
maaltijd. Daarna is het tijd voor afscheid…..  
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LEEF, alsof het je laatste dag is 

LEEF, alsof de morgen niet bestaat….. 

 

Dat nummer heeft in de week na onze reis, nog dagenlang in onze hoofden rondgespookt en is eigenlijk het motto van de 
hele week geweest. 

Zelden hebben wij een StoerWinterWeek beleefd, waarin zoveel in het programma aangepast moest worden. Alleen de 
maandag verliep eigenlijk zoals een eerste (maan)dag hoort te gaan. Vlot alle zitski’s gemonteerd, de laatste passingen ge-
daan, de skischoenen en ski’s voor de staanders gepast en vervolgens allemaal naar boven. Hoewel…… ook alle leerlingen 
moeten naar boven! Dankzij de oplettendheid van de ‘veegploeg’ werden ook Anies en Jan bovenop de berg herenigd J  

Koning Winter en zijn vriend Harde Wind hebben vervolgens het programma (voor de rest van de week zoals achteraf 
bleek) vanaf het einde van de dinsdagmorgen bepaald. Tijdens de lunch bleek dat alle liften werden gesloten en iedereen 
vertrok met de gondel naar beneden. Een onverwachte ‘vrije’ middag, die werd gevuld met klaverjassen en andere spelle-
tjes.  

Ook de dagen daarna werden mede door hen anders ingevuld dan wij gewend zijn. 

Zo gingen we woensdagmorgen naar de plaatselijke ijsbaan om te gaan “eisstockschiessen” ofwel curling met echte ouder-
wetse houten ‘curlingstenen’ en is de vrijdagmorgen besteed aan het bouwen van een grote iglo, dollen op een sneeuw-
luchtbanden-parcours of gewoon spelen in de sneeuw. 

Voor de afsluitende avond met prijsuitreiking konden we in het dorp geen plek krijgen. Alle beschikbare ruimtes waren te 
klein, niet bereikbaar voor onze deelnemers of bezet. 

Daarom hebben we deze in onze ‘eigen’ huiskamer gehouden en dat werd een groot succes!! 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzondere en unieke StoerWinterWeek, waarin we het hierboven genoemd motto 
flink in de praktijk hebben gebracht. 

Uiteraard kan dit niet worden bereikt zonder de geweldige inzet van alle vrijwilligers en niet te vergeten al onze sponso-
ren! 

  Dank, dank, dank allemaal !! 

         Bestuur StoerWinterWeken 

                 Froukje, Willemijn, Jim en Syb 
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Sophie Rosenthal Vereeniging 

Berg restaurant Wildkogel 
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