
1 
 

Stichting Stoer Winterweken 
Iban: NL67RABO0129250767 
Noordwolde 
KvK: 01121834 
e-mail: info@stoerwinterweken.nl 
 
 

 

 

mailto:info@stoerwinterweken.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidpNTenJ3gAhXGalAKHQTOCjsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stoerwinterweken.nl/&psig=AOvVaw3M4WRjg_vdfqRnKOe6zrM9&ust=1549202913174597


2 
 

 
 
 

 

 

 
We kijken toch nog even terug naar maart 2020, wat keken de meeste van jullie uit naar de Stoer Ski-reis. Maar 
door Corona waren we genoodzaakt de reis vlak voor vertrek te annuleren. Wat hebben wij daar als bestuur van 
gebaald. Ook de reis in maart 2021 kon niet door gaan. Maar al die tijd hebben we gedurfd te dromen dat we in 
maart 2022 wel konden afreizen. Toen we in januari 2022 onze reis met de scholen moesten annuleren zagen 
we de bui al een klein beetje hangen. Het zou toch niet weer zo zijn dat we in maart weer niet kunnen gaan? 
Het durven dromen heeft gelukkig goed uitgepakt. Want in februari werden de Corona regels versoepeld en 
konden wij jullie allemaal de mail sturen: We gaan het doen! We gaan naar Oostenrijk! 
Op zondag 20 maart 2022 zijn jullie danook allemaal ingestapt in de bus. Om op weg te gaan naar Oostenrijk. 
Hierbij dan ook het verslag van de Stoer Ski-reis, week12, maart 2022 
 
Dit jaar hadden we 17 deelnemers waarvan er 4 voor de eerste keer meegingen met Stoer en de andere alweer 
voor de tweede, derde en zelf 1 voor de vierde keer omdat we vlak voor de reis nog een plekje beschikbaar 
hadden. Deze oud deelnemer had geluk dit jaar, want zoals iedereen wel weet kunnen onze deelnemers 3 keer 
mee. Met alle deelnemers, en natuurlijk ook de vrijwilligers, zijn we op de vroege ochtend in de bus gestapt. 
Iedereen was keurig op tijd en als we dan ook allemaal in de bus zitten, en Jim in Duitsland het stuur overneemt, 
kunnen we dan ook echt op weg naar Neukirchen am Grossvenediger. 
 
De busreis verliep zeer voorspoedig en voor we het weten  
zitten we in Kufstein al aan de patat met worst en hoeven 
we alleen nog het kleine stukje door Oostenrijk heen.  
Bij het appartementencomplex gaat onze sneltrein weer lopen. 
Bus uitpakken, tassen uitpakken in de appartementen, helmen 
uitdelen en dan na het praatje van Henri wat ons deze week te 
wachten staan gaat alles en iedereen het bed in. Immers, maandag 
gaan we de berg op en beginnen de skilessen.  
 
De hele week hebben we zoals de Oostenrijkers het noemen, Kaiserwetter, zon en blauwe luchten. Wat een 
cadeau is dat toch als je twee jaar niet mocht afreizen. En als je er dan bent, heb je dit weer! Wat hebben we 
genoten van deze toffe week. Elke dag op de ski’s staan en met aan het einde van de week de StoerSlalom die 
iedereen gedaan heeft. Trots!! Natuurlijk hebben we tijdens deze geweldige week nog veel meer gedaan dan 
alleen maar skiën. Wat denken jullie van de après-ski, winkelen, sauna, spelletjes…. 
 
Dit alles kunnen jullie nalezen in dit verslag, geschreven door de deelnemers zelf. 

 
 

 
Heel veel leesplezier, 

 
Jim, Willemijn, Henri, Rob,  
Marc, Margriet, Jan en Kirsten.  
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Tijdens deze ski-reis hadden wij een heuse kok mee, Wilko Hoogedoorn. 
In de ochtend zorgde hij voor de verse koffie en dat alles klaar stond voor 
het ontbijt. De corvee ploeg had een makkie, want ze hoefde alleen de boel 
op te ruimen en in de vaatwasser te stoppen. Wat een luxe! 
Ook het avondeten was elke avond weer smullen. Van een bordje zuurkool  
tot het maken van je eigen hamburger. Wat willen wij nu nog meer? 
Wij kunnen in ieder geval zeggen dat wij elke dag genoten hebben van 
het eten. Aan het einde van de week heeft hij een heel groot: 
“Wilco bedankt” gekregen! 
 

Bedankt!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag  : Diner  Wurstel mit pommes  

 

Maandag  : Diner  Nasi met kipsaté en zoetzure kool   

 

Dinsdag  : Diner  Zuurkool met jus en rookworst 

 

Woensdag  : Diner  Mexicaanse Wraps met ernaast een salade  

 
Donderdag  : Diner  Pasta met een vegetarische champignon-                       

roomsaus met geraspte kaas 
 

Vrijdag  : Lunch  Kaiserschmarrn boven op de berg 

Diner Erwtensoep met daarna een Build you’re own 
burger met gebakken aardappeltjes 

 

Zaterdag  : in de bus Broodje omelet  

  Diner  Kroket/frikandel met patat in Babberich 
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Dagprogramma 

07:00 Wekken  Denk aan: 
07:45 Ontbijt, lunchpakket klaarmaken, in tas - Insmeren van gezicht en oren 
09:00 Buiten bij de bus  - Handschoenen, muts, sjaal 
09:15 Bij de gondels  - Skikleding, skibril, skihelm 
10:00 Start skilessen Boven bij de gondel - Medicijnen, drinken 
12:00 Lunch  In bergrestaurant  - Verzorgingsmat, cath. en inc. 

13:00 Start skilessen    
15:00 Einde skilessen Verzamelen boven bij de gondel  
18:00 Avond eten In het centrale appartement 2  
20:00 Start evt. avond progamma   
    

Corvee 

Werkzaamheden vanaf 07:45: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek 
- Kopjes en glazen 
- Plastic zakjes, stift en tape 
 
- Tas voor broodjes gereed zetten 
 

Werkzaamheden vanaf 17:00: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek glazen op tafels 
- Kannen water op de tafels 
 
Afruimen van de tafels: 
- Inruimen afwasmachines 
- Pannen afwassen en afdrogen 
- Uitruimen afwasmachines 
- Vloer vegen   

Elke groep in een appartement houdt de kamers, afvalemmers en toiletten op orde. 

    

Corveelijst 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Bas Birgitta Anies Dani Frank 
Kim Beyza Jasmijn Niels Isis 

Wade Siebe Mare Romy Lara 
  Marise Thijmen  

Kirsten/Steven Marloes/Henk Bart/Anke Hans/Nanneke Berend/Laurette 

    

Verslag maken 

Verslag schrijven op de PC van Jim, geen andere PC’s gebruiken! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Anies Dani Frank Birgitta Bas 
Mare Lara Isis Marise Beyza 
Romy Niels Kim Siebe Jasmijn 

 Thijmen  Wade  

Nanneke/Anke Steven/Hans Alyda/Laurette Marloes/Bart Henk/Gijs 
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    Bas Elshof 

                                                                         Bas Elshof 

           

 
 
 
           
           Anies Soussi 
           
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
    
                                                      Thijmen van Dellen 
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    Brigitta Bergraat 
 
                                             Marise Bos 
 
 
 
 
 
 
 
           
              
 
 
 
 
 
 
 
      Romy Muller 
 
 

       Isis Verduin 
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               Siebe van Galen 
  
           Wade Fisscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Dani den Hollander 
 
 
  
             Niels Harink  
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                                           Mare Hamming 
      Jasmijn Smits 
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 Organisatie:                                                                                         

 Jim Toet en Willemijn Kleinendorst             Alyda Norbruis, Kirsten Schuuring, Anke Hendriks  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Margriet Slofstra, Francesca Calvert, Laurette Buitenhuis, Nanneke Benninga, Marloes Geurtz 
   

 
      

 

  

 

            
            
            

              
 Steven Leenstra, Gijs Hovenkamp          Hans van Aalst 
               Berend Bijlsma 
               Henk Hoekstra 
               Bart Brendel     
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Skileraren voor de staanders: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Rudi                         Tom van de skischool Neukirchen                      
 

                         Henri van Doornmaal                             
 
                                           
        

Skileraren voor de zitters: 
 
  Erwin 
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Het weer: Kaiserwetter, heel veel zon en blauwe lucht  

 
Vandaag zijn we met zijn allen om 7 uur opgestaan. Dit omdat 

  we natuurlijk allemaal op tijd op de pistes willen staan. Eerst  
natuurlijk nog een goed ontbijt. Gelukkig had Wilko dit allemaal  
al voor ons klaar gezet, dus konden zo aan tafel. Na het ontbijt  
moest er nog wel wat geregeld worden. De zitski’s moesten in  
elkaar, er moesten skischoenen gepast worden en de ski’s in  
orde gemaakt. Maar toen dat allemaal gedaan was…. Konden  
we eindelijk omhoog met de gondel en stonden we EIN-DE-LIJK  
op de piste. 
 

Boven aangekomen scheen de zon volop. Hierdoor zag je gelijk 
dat iedereen gewoon heel vrolijk was. Wat wil je ook. Met dit 
weer, boven op de berg en dan nog skiën ook! Voor sommige 
was het de eerste keer zo in de sneeuw. Die hebben hun ogen 
wel even uitgekeken hoe mooi het is. Andere was het weer een 
wereld van herkenning. We werden in 2 verschillende groepen 
gedeeld. De zitters in hun zitski’s en de groep die staand ging 
skiën.  Beide groepen hadden hun eigen ski-docent. De zitters 
kregen Erwin, de staanders kregen Rudi, Henri en na de lunch 
kwam ook Tom.  
De lunch eten wij in een apart gedeelte van het bergrestaurant. 
Onze broodjes hadden we tijdens het ontbijt al gemaakt en 
konden we nu lekker eten met een heerlijk glas Schiwasser 
(limonade) erbij. Na de lunch hebben we nog 2 uur skiles gehad 
en je zag al dat iedereen al stappen gemaakt heeft.  
 

Toen we terug kwamen in het appartement hadden we even tijd voor onszelf, daarna hebben we gezamenlijk 
avond gegeten, Bami met saté, heerlijk was dat! Vanavond sluiten we deze mooie eerste dag af met een 
gezamenlijk kennismakingsspel. 
 
Romy: Voor de eerste keer mee en gelijk al bochten gemaakt in de  
zitski. Wel gevallen ook, ik kwam wel makkelijk omhoog, maar Alyda niet. 

 
Anies: Het slalommen vandaag was het leukste, omdat het lekker had  
gaat. En superblij dat ik mee mag met Stoer, dat is  
eigenlijk echt het allerleukste 

 
Mare: Ik heb vandaag een spagaat moeten maken dat was wel 
grappig en iedereen moest lachen. maar ook dat ik op mijn benen  
moet duwen om een bocht te maken!
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Het weer: Kaiserwetter, heel veel zon en blauwe lucht 
 

Na een heerlijke eerste dag stonden we vandaag weer op met 
hetzelfde prachtige weer. Of wel, ook vandaag weer volop zon! 
En zelfs waren de vooruitzichten dat het vandaag zelfs nog 
warmer zou worden. Iedereen heeft toen nogmaals gekeken wat 
voor kleding ze aanhadden en of dat niet te warm zou zijn. 
Meeste hebben toch maar dat extra laagje lekker beneden 
gelaten. En dat kon ook makkelijk! 
Na het ontbijt ging het vandaag allemaal veel sneller dan 
gisteren. Om 9:00 stond iedereen buiten en konden we naar de 
gondels waar we met zijn allen om 10:00 klaar stonden voor de 
les. 

 
De skiles bij de staanders begon met een geweldige warming-up waarbij  
veel gerend moest worden. Er werd zelfs een soort rugby spel gespeeld.  
Alle staanders vonden dit erg leuk. Even iets anders doen om je warm te  
maken. Bij de zitters ging het ietsjes rustiger. Daar werd warm gedraaid  
op de plaats en veel met je armen bewegen. Tijdens de warming-up daar  
kwam de vraag of de zitters het aandurfden om op een andere piste gaan  
skiën. Ofwel, hebben jullie zin om een tochtje te gaan maken? Toen dit na  
enige twijfel, zelfs bij de zitski begeleiders, door iedereen met enthousiasme  
werd beantwoord, is de groep in tweeën opgedeeld. Om zo om de beurt de  
uitdaging aan te gaan. 1 groep in de ochtend, de andere groep in de middag. 

 
 
In de middag was de sneeuw wat papperig door de zon. Dit was wel wat 
lastiger en vermoeiend skiën vond iedereen. Maar allemaal gestimuleerd 
door de ski leraren werd er nog steeds goed geoefend en plezier 
gemaakt. De dag in de sneeuw werd dan ook afgerond met ‘Hasta Flasta’ 
en een heus verkoelend sneeuwbal gevecht.  

 
Voor het avondprogramma gaat vrijwilligerster Alyda vertellen hoe ze 
van StoerWinterWeken tot een gouden medaille gekomen is op de 
Paralympische Spelen. Iets met wat ons motto geworden is van deze 
week; Dromen, Durven, Doen!  

 
 

Thijmen: Het tochtje was geweldig. Hij heeft via de heuvels en bergen het gevoel dat hij vloog. Het maakte de 
dag volmaakt!  

 
Lara: Overweldigende indrukken. En vandaag al naar de pannenkoekenlift. Haar motto om goed naar beneden 
te komen op de piste is om haar zelf te bewegen als een ‘Banaan in een vliegtuig’.  

 
Dani: De ski ervaring die hij al had maakte dat hij snel weer het goede gevoel had. Maar met de nieuwe 
instructie om meer naar voren te leunen, staat hij nu stabieler op de piste en kan hij ook gecontroleerd meer 
snelheid maken.  

 
Niels: Vandaag zijn basis techniek weer goed kunnen opkrikken en verbeteren. Van eerst alleen maar hard 
willen, wil hij nu ook graag naar de techniek kijken en verbeteren. Om zo, meer gecontroleerde en getimede 
bochtjes te maken.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670


16 
 

 
 

 

 

 Weer: Saai, maar waar. Weer Kaiserwetter, heel veel zon en blauwe luchten.  
 

Vandaag toen de gordijnen werden geopend werden we alweer  
getrakteerd op zonneschijn, zoals voorgaande dagen ook het geval  
was. Dit stemde natuurlijk alle gemoederen goed. Daarbij had  
iedereen vandaag ook nog eens een extra half uurtje slaap. Het leek 
wel even vakantie, maar algauw hadden we door dat we wel echt  
moesten opstaan om weer op tijd klaar te staan. Wij zijn hier immers  
om te gaan skiën. Kortom we konden de dag niet beter beginnen. 
Bepakt en bezakt stonden we allemaal in vol ornaat klaar op het  
afgesproken tijdstip en lieten we ons kort daarna allemaal naar boven  
vervoeren met de gondels, die ons vandaag ook weer prachtige  
vergezichten opleverde. 
 

Boven alle zitters weer in de zitski en bij de staanders werden de 
ski’s weer onder gebonden. Een nieuwe dag vol nieuwe 
ervaringen en mooie uitdagingen stond op ons te wachten.  
Het groepje van Skileraar Tom mocht zelfs met de 
KogelMogelExpress naar een andere piste toe ergens in het 
skigebied. Daar hebben ze weer van alles nieuw geleerd. De 
andere staande skiërs bleven net als de zitters bij de 
pannenkoeken lift. Gezellig hoor zo met zijn allen bij elkaar. 
Iedereen zie je dan ook hard oefenen op bochten, parallel of in 
pizza punt, ze doen het allemaal op hun manier top! 
En na de ochtend hard oefenen bleven we boven op de berg 
voor onze lunch. Want in de middag hadden we deze dag geen 
les. Maar gingen we een heus Après-ski feestje houden. 

 
De Après-ski was bij een berghutje boven op de berg waar we met de hele  
Stoer groep op het terras konden. Dansen, zingen, polonaise en zelfs Heidi,  
Heidi en Anton waren ook nog van de partij. Wat is dit ook altijd een feestje  
waar alle deelnemers aan mee doen. De een wel wat meer dan de ander,  
maar iedereen is er wel bij. Na een heerlijke middag Après-ski konden we  
nog net met de laatste gondels mee naar beneden voor een heerlijke maaltijd  
die weer op ons stond te wachten.  
Al met al hebben we vandaag wederom weer een topdag gehad in het  
zonnetje en in de sneeuw!  
 
Isis: Vandaag geleerd hoe ik bochten moet maken. Zelfs een beetje los   
aan de gummy band! En de Après-ski was weer top, lekker meezingen en  
dansen! 

 
Kim: Geleerd hoe ik de hockeystop op ski’s moet maken. Hiervoor moet je snel omdraaien met twee benen 
naast elkaar en dan in 1x tot stilstand komen. Lastig! Après-ski lekker meezingen, daar wordt ze vrolijk van. 

 
Frank: Het leukste vandaag was het maken van de langere afdalingen. Hierbij heb ik geleerd om rustiger te 
skiën. Hierdoor ging het veel beter ondanks dat ik al jaren ervaring heb.  
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Weer: Eentonig, maar waar. Weer Kaiserwetter, heel veel zon en blauwe luchten.  
 

 
Het wordt een beetje eentonig, maar wij kunnen er best aan wennen. 
Wakker worden, naar buiten kijken en alleen maar een mooie blauwe 
lucht zien met een felle zon die schijnt. Vandaag belooft weer een 
heerlijke dag te worden. Na het ontbijt, dat Wilko nog steeds elke 
ochtend voor ons klaarzet, maken wij ons weer op voor de laatste echte 
lesdag van deze week. 2 keer 2 uur les staat er op het programma. Nog 
even de puntjes op de i zetten. Maar eerst moest er een groepsfoto 
gemaakt worden. Dat is wel even een hele organisatie hoor. We 
moesten dan ook best wel even wachten. Gelukkig was er een bal mee 
naar boven en is er heerlijk gespeeld in de sneeuw zoals trefbal en 
iemand is hem niemand is hem.  

 
  

Sommige staanders gingen vandaag al weer wat verder het gebied in   
en namen zelfs voor het eerst een stoeltjeslift. Ook de zitters gingen  
vandaag weer in 2 groepjes het gebied in. Dat is toch waar je al die energie   
in stopt om de bochten goed te leren skiën, en goed te leren remmen. Als  
je dit goed onder controle hebt kun je de andere pistes ook skiën en ga je  
heerlijk wat kleine tochtjes skiën in het skigebied. Hoe gaaf is dat toch?  
Wij vinden van wel! De andere deelnemers zijn bij de pannenkoekenlift  
gebleven en hebben daar hun bochten verder ingeslepen. En als ze zo  
door gaan zien we deze volgend jaar ook in een stoeltjeslift zitten en  
het gebied in gaan. Blijf zo doorgaan! 
 
 

Siebe: Aan het begin van de week ben ik begonnen met skiën. Hierbij 
ben ik gestart  zonder stokken. Vandaag ben ik op het punt gekomen dat 
ik met stokken moest gaan skiën.  In het begin vond ik dit spannend, 
maar je went er snel aan. Het grootste voordeel van skiën met stokken is 
dat ik makkelijker kan lopen als we de berg op moeten. 

 
Wade:  Vandaag ben ik eigenlijk alleen naar bij de stoeltjes lift geweest.  
Dit vond ik erg leuk. Ik heb vandaag geskied met Rudi en Nanneke. 
Nanneke is de hele dag bij mij is geweest. Aan het eind van de dag kwam 
ik een ander groepje tegen. Zij skieden samen met de leraar: Tom.  Ik 
ben de laatste afdaling met hun mee geweest.  Bij terugkomst ben ik nog 
lekker in de sauna geweest.  Dit was relaxt. 

 
Marise: Na de foto zijn Anke en ik gaan skiën en zijn we naar een andere 
piste gegaan. Dat was leuk en toen zijn we bezig geweest met bochten 
maken. Toen we allemaal weer beneden waren ben ik de sauna 
ingegaan met Isis. Ik hebben vandaag genoten van de zon, sneeuw, 
gezelligheid en het drankje van Rudi. 
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Weer: Ja, ja, ook onze laatste dag. Kaiserwetter met veel zon en blauwe lucht.  
 
En dan breekt de laatste dag aan. Gestart met een lekker ontbijtje  
terwijl we de zon alweer boven de bergen zien verschijnen. We zijn  
allemaal wel een beetje zenuwachtig, want vandaag is het de dag  
van de StoerSlalomWedstrijd! Dat deze wedstrijd niet gaat om wie  
het snelste is. Dat weten we allemaal. Maar hoe gaan we toch twee 
dezelfde slalomwedstrijden skiën met een zoveel mogelijk dezelfde  
tijd? Liedjes, tellen, iedereen is al met elkaar aan het bedenken wat  
en hoe. Eenmaal boven op de berg staat de slalom al klaar en konden  
we na 1 of 2 keer even oefenen meteen beginnen. Iedereen stond 
iedereen aan te moedigen. Hoe leuk! 

 
Na de wedstrijd mogen we allemaal nog even vrij   
skiën op de piste van de pannenkoekenlift.  
Wel heel gezellig zo met zijn allen. Al werd er niet alleen geskied 
hoor. Het was zulk lekker weer dat sommige dachten. Ski’s uit, 
uit de zitski en heerlijk bij het huisje van het liftje genieten van 
het zonnetje. Niets skiën, maar relaxen, af en toe lekker in de 
sneeuw rollen en sneeuwballen gooien. Ook dat hoort gewoon 
bij Stoer! Na het vrij skiën gingen we naar het bergrestaurant 
waar de eigenaar ons op Kaiserschmarrn en drinken trakteerde. 
Kaiserschmarrn is een soort dikke pannenkoek met appelmoes. 
Hoe lekker is dat! 

 
Na de lunch moesten we toch echt afscheid nemen van de bergen en met  
de gondel naar beneden. Voor de laatste keer deze week. Beneden wacht  
het inpakken van onze tassen, de bus weer inladen en ons opmaken voor  
de laatste avond. Wat heel leuk was, was dat skileraar Tom ook mee at en  
dat hij ook blijft bij de prijsuitreiking en het feest vanavond. Daar hebben  
wij zin in! Wij vinden het allemaal heel jammer dat het nu bijna ten einde  
is, maar kijken er ook naar uit weer thuis te zijn bij onze familie en in ons  
eigen bed! Als laatste, het was weer een geweldig toffe week!! 
 
Bas: Voor de vijfde dag op rij is hij niet gevallen. Hoe knap is dat! Of was het  
de begeleider die hem niet heeft laten vallen? Bij de slalom vandaag ging het  
heel goed, zelf goed meegestuurd met de bochten. Al met al heeft Bas genoten  
en wil hij iedereen bedanken dat hij voor een vierde keer mee mocht! 

 
Beyza: Zij valt wel vaker. Krijgt dan zo de slappe lag waardoor ze niet meer zelf kan opstaan. Gelukkig hebben 
we daar Henri voor die helpt haar dan weer met opstaan zodat ze verder kan skiën. Ze kan nu al heel goed de 
pizzapunt skiën en heeft vandaag zelf een begin gemaakt met parallel skiën. 

 
Jasmijn: Was al wat vaker met haar ouders op wintersport geweest. Maar nog nooit les gehad in een klasje. Hier 
heeft ze de bochten nog beter geleerd! Maar les in een klasje, dat was echt wel het allerleukste! Het 
allerlekkerste heeft ze vandaag gegeten. De kaiserschmarrn als lunch en de hamburger als avondeten. 
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Uitslag Slalom Wedstrijd 

 

Gruppe Erwin, de zitskiërs 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats Begeleider 

Isis 00:34.13 00:34.00 00:00.13 1 Alyda 

Thijmen 00:23.81 00:24.24 00:00.43 2 Gijs 

Birgitta 00:31.54 00:32.56 00:01.02 3 Berend 

Bas 00:31.26 00:30.17 00:01.09 4 Henk 

Anies 00:28.57 00:31.31 00:02.74 5 Steven 

Marise 00:48.81 00:52.65 00:03.84 6 Anke 

Romy (mono) 00:45.04 00:37.75 00:07.29 7 Laurette 
 

Gruppe Tom 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Niels 00:26.36 00:26.94 00:00.58 1  

Dani 00:24.38 00:26.02 00:01.64 2  

Frank 00:39.04 00:35.21 00:03.83 3  
 

Gruppe Rudi 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Wade 00:32.68 00:32.68 00:00.00 1  

Siebe 00:45.72 00:44.36 00:01.36 2  

Kim 00:42.40 00:40.17 00:02.23 3  

Jasmijn 00:49.34 00:38.20 00:11.14 4  
 

Gruppe Henri 
Jongere  

1ste tijd 
2de tijd Verschil Plaats  

Beyza 01:16.80 01:15.60 00:01.20 1  

Lara 00:40.27 00:34.88 00:05.39 2  

Mare 01:17.30 01:33.00 00:15.70 3  
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Dat was het motto van onze reizen dit jaar. Deze kreet liep als een  
rode draad door onze hele organisatie. Covid was in maart 2020 vlak  
voor de vertrek de grote spelbreker. In 2021 was het niet beter, ook  
toen mee moeten gaan met de onmogelijkheden. Vol goede moed in  
2021 begonnen met de voorbereidingen van de reizen in 2022.  
Spannend bij elke stap die we namen keken we met spanning naar  
het “beest”. Want zo voelde Corona voor ons.  
Want zal toch niet zijn dat……….  

 
Gewoon doen was ons motto maar wel binnen de mogelijkheden, we 
droomden dat we gewoon ontspannen konden gaan. Met ondertussen 
de Stoer trein die meer en meer op gang kwam.  De organisatie van de 
januari reis was zo goed als rond en toen……lockdown….. De 
teleurstelling bij ons als bestuur was niet te omschrijven. De keerzijde 
was wel: zouden we het durven? Met zulke hoge aantallen 
besmettingen? Dus ook best wel een beetje opluchting dat de beslissing 
ons uit handen werd genomen. Maar gewoon de reis annuleren? Dat 
vonden we een erg slecht idee. Dus ingezet om beide reizen uit te 
voeren in maart, een beslissing die heel goed heeft uitgepakt. Wel heel 
veel extra werk, al met al best pittig. Maar één keer in de sneeuw en al 
het leed was vergeten. Geweldig om daar weer te staan met in twee 
reizen bijna 40 jongeren en bijna 40 vrijwilligers. Onze droom was weer 
gerealiseerd, we hebben het gedurfd en uiteindelijk gewoon gedaan.  

 
We hopen dat je veel leesplezier hebt beleefd aan dit verslag en in de toekomst dit nog eens open slaat en met 
veel plezier hieraan terug denkt. 

 
 
Nogmaals dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt. Een kreet die we al jaren hanteren: “we 
kunnen dit alleen met elkaar”     
 

       
Namens het bestuur StoerWinterWeken 
 

        Henri van Doornmaal 
        Willemijn Kleinendorst  

Jan vd Ploeg 
        Kirsten Schuuring 
        Margriet Slofstra 
        Marc Stallinga 
        Rob Timmers 

Jim Toet 
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Als iedereen zaterdag in de bus zit, en  
wij achterblijven in Oostenrijk….  
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