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Geen ski-kamp, maar voor jullie wel een verslag. We nemen jullie even mee naar onze voorbereidingen en 
overpeinzingen. En wat als we wel gegaan waren, wat hebben jullie nu gemist…. 
 

Als onze week3 in januari erop zit, zitten wij niet stil. Immers…. Week12 komt er altijd weer sneller aan dan 
dat iedereen denkt. Week3 is een mooie week geweest. 5 dagen schitterend weer met zon en blauwe 
luchten. Iedereen heeft de finisch gehaald op onze StoerSlalom. Het was een topweek! Zo zien wij het ook 
graag in week12!! 
 

Maar eerst moeten alle voorbereidingen weer gedaan worden.  
Zo moet er een menu gemaakt worden voor ons avondeten  
door onze kok Pietie. Van Italiaanse-groente-pasta schotel naar  
stampot bietjes-ui met rookworst tot Wraps uit de oven, gevuld  
met groenten, witte bonen, cervelaatworst met crème fraîche  
en rode salsa aan toe.  
Zelfs de toetjes gaan in Oostenrijk zelf gemaakt worden.  
 

Op zaterdag 7 maart hebben we een pasdag voor al onze zitskiërs.  
Alle zitters komen allemaal naar Huizen om daar de zitski’s te passen 
zodat we de week daarop goed erin zitten. Het is er gezellig. Er wordt 
vooruit gekeken naar de week, nieuwe skikleding wordt er geshowd. 
Iedereen heeft er zin in en is aan het aftellen. Ook wij als bestuur 
hebben er zin in. Tuurlijk wordt er gesproken over het Corona virus. 
Maar op dat moment heeft nog niemand het idee dat we niet kunnen 
vertrekken. De zitski’s worden ingeladen en naar Dalstra gereden 
zodat Jim ze in de bus kan zetten.  
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Ook onder de vrijwilligers is het app-verkeer in de  
Stoer groepsapp alweer goed op gang. De weersvoorspelling  
worden over en weer geappt. En die zien er erg  
veelbelovend uit. Zon, blauwe luchten ofwel….  
Kaiserwetter voor de hele komende week!! 
Daarnaast zijn er ook nog wisselingen in de vrijwilligers 
Sommige vrijwilligers kunnen op het laatste moment niet mee,  
waardoor er nieuwe vrijwilligers opgeroepen worden. Zelfs een  
week van te voren is er nog een nieuwe vrijwilliger die mee gaat. 
Top!! Stoer dat je op zo’n korte termijn het nog voor elkaar  
krijgt om vrij te krijgen! Wij zijn er blij mee.  
 
Ondertussen staat de mail in de laatste week voor vertrek niet stil en hebben wij als bestuur veel overleg. 
Als StoerWinterWeken houden we de berichten en adviezen over het nieuws van het Corona virus 
nauwlettend in de gaten. We volgend de instructie van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM en 
bellen zo nodig advies. Ook hebben wij contact met het vervoersbedrijf Dalstra, zij volgen de richtlijnen van 
het Koninklijk Nederlands Vervoer. Op dat moment is er geen negatief reisadvies voor Oostenrijk en 
besluiten we woensdag 11 maart dat onze skireis gewoon doorgaat en zijn wij bezig met richtlijnen die we 
gaan nemen voor, tijdens en na de skireis. En dan…. 
 
 

 

 
12 maart, persconferentie van Minister M. Rutte. Het Covid-19 
(Corona) virus grijpt steeds sneller om zich heen en maatregelen 
moeten er gaan komen. Helaas hebben we als StoerWinterWeken het 
besluit moeten nemen dat onze mooie Ski-reis Week12 niet door kan 
gaan. Gezien de adviezen van onze regering en het sluiten van alle 
skigebieden in Oostenrijk zijn we gedwongen om de ski-reis te 
annuleren. We hebben dit besluit zo lang mogelijk uitgesteld om alle 
mogelijkheiden open te kunnen houden. Maar de deuren gingen 
allemaal dicht. 

Toch willen we jullie graag even meenemen naar Neukirchen am Grossvenediger, Oostenrijk. Waar het 
voor sommige de tweede keer of zelfs derde keer is dat ze mee zouden gaan met StoerWinterWeken. We 
hadden dit jaar ook een aantal deelnemers die voor het eerst mee zouden gaan! 
 
Met een aangepaste bus van Dalstra Reizen zouden we zondag 15 maart  
vroeg in de ochtend vertrekken naar Oostenrijk, naar het plaatsje  
Neukirchen am Grossvenediger. Wat ligt in de deelstaat Salzburgerland.  
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Al 15 jaar zitten we bij Robert Möschl in het appartementen complex 
AlpenChalet. Het AlpenChalet ligt op nog geen 100 meter bij de 
gondels vandaar waarmee we de berg opgaan. We hebben daar alle 
appartementen op de begaande grond en voor de vrijwilligers ook 
twee appartementen boven. Het appartement beschikt verder over 
een kleine bioscoop waar we weleens gebruik van maken, en een 
heerlijke sauna waar we op de woensdagmiddag altijd een 
saunamiddag houden voor onze deelnemers.  

 
 
Met de gondel is het 20 minuten omhoog om in het skigebied 
De Wildkogel Arena te komen. In dit skigebied skiën wij  
voornamelijk op de blauwe pistes! De gevorderde deelnemers 
gaan met een skileraar van de skischool uit Neukirchen het  
gebied in. De zitskiërs en de andere skiërs blijven op de blauwe 
piste met sleepjeslift vlak bij het Bergrestaurant. Soms maken  
ze ook wel een kleine skitoer door het gebied heen.  
 
 

Wat is een ski-reis zonder après-ski? Natuurlijk hebben we bij Stoer ook onze 
eigen après-ski. Vlak bij de gondel is een bar waar Jim op de dinsdag- en op de 
donderdagmiddag de regie heeft over de muziek. Nederlandstalige muziek 
wordt afgewisseld met de Duitstalige muziek waarop iedereen kan meezingen 
en dansen. Altijd een feestje die Stoer Après-Ski!! 

 
 
De laatste skidag hebben we onze eigen Stoer-Slalom-Ski-Wedstrijd.  
Twee keer de slalomafdaling af en degene die met de twee tijden het  
dichtste bij elkaar zit, heeft gewonnen! Niets de snelste, niet de behendigste 
maar iedereen kan winnen bij Stoer! 
 
 
Hebben we jullie een beetje mee kunnen nemen naar de bergen en naar een Stoer Skikamp? 
Wij hopen het wel!

 
Dit jaar dus geen week12 reis geweest. Dat brengt ons bij volgend jaar. We gaan als andere jaren hetzelfde 
te werk. We sturen jullie allemaal een aanmeldformulier voor de STOERWinterWeken reizen 2021. Maar, 
in dat jaar willen we natuurlijk de deelnemers van dit jaar voorrang verlenen! We hopen dan ook dat jullie 
je allemaal weer gaan inschrijven en dat we volgend jaar met zijn allen weer in de bergen staan in 
Oostenrijk!! Wij gaan er in ieder geval weer voor!! Jullie ook?? 
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  Sophie Rosenthal Vereeniging 

 

 
Namens het bestuur StoerWinterWeken 
 

        Marike Bos 
        Henri van Doornmaal 
        Willemijn Kleinendorst 
        Kirsten Schuuring/Jan vd Ploeg 
        Marc Stallinga 
        Rob Timmers 

Jim Toet 
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