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FEBRUARI 2015 
 

Van de redactie 
Hierbij weer een uitgave van onze Nieuwsbrief. 

Je krijgt de Nieuwsbrief als .pdf-bestand bij een 

e-mail, maar je kunt hem ook bekijken op onze 

website www.skigooi.nl. Ga dan naar 

Vereniging en daarna naar ULLR. 

We zullen het adres van de website ook ver-

melden in de e-mail. Je klikt op de link en komt 

dan rechtstreeks bij het nieuwste nummer. 

Deze Nieuwsbrief komt in de plaats van het 

gedrukte exemplaar van de ULLR. 

Je vindt in deze Nieuwsbrief een verslag van het 

wandelweekend en de reis naar Les Menuires, 

het sneeuwfitprogramma, het reizenprogram-

ma, en alle overige activiteiten voor het 

komende seizoen. 

Wij wensen je veel leesplezier en hopen elkaar 

te ontmoeten bij een of meer activiteiten. 
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Midwinterhoornwandeling 

Vasse 12, 13 en 14 december 
Vrijdagmorgen vroeg op pad om op tijd op de 

koffie te zijn bij Simone van Gasterij de Bakker. 

Eerst even googelen waar Vasse ligt, hier 

ongeveer:  

 

Oeps, dat is wat ver en de koffietijd is daar al 

ruim voorbij.  

Effe doorzoeken naar Vasse + Nederland levert 

het volgende op: 

 

Op naar ons Vasse dus en ruim anderhalf uur 

later zitten we aan de koffie met krentewegge, 

een soort krentenbrood dat hier per strekkende 

meter wordt bereid. 

Na de koffie direct op pad naar de kaas-

boerderij Kaamps in Deurningen (tussen Borne 

en Oldenzaal). Daar stond de lunch al voor ons 

klaar en voldaan kregen we een rondleiding 

door de boerderij en kaasmakerij.  

Volgens de boer zijn de melkrobot en de stal 

computer-gestuurd. Volgens de koeien is alles 

koe-gestuurd: zij bepalen wanneer er gemolken 

wordt, wanneer ze naar buiten gaan, wanneer 

de brokken worden gegeten en nog veel meer. 

Alleen voor de stront-schuif-robot doen ze een 

stapje opzij. 

Willem-gestuurd reden we terug naar Simone 

om daar te genieten van een heerlijk diner.  

Zaterdag leidde Willem ons langs enkele 

hindernissen naar Vriezenveen voor een bezoek 

aan het museum aldaar. Van een enthousiaste 

gids hoorden we het verhaal over het ontstaan 

van Vriezenveen en het verhaal van de Rusluie, 

inwoners van Vriezenveen die in St. Petersburg 

een Nederlandse handelsgemeenschap 

stichten. 

Terug naar Simone voor de lunch en om weer 

een beetje op temperatuur te komen. 

Daarna door naar Ootmarsum voor de kerst-

markt en een rondleiding met gids in het 

duister langs midwinterhoornblazers. Weer in 

Ootmarsum deden we ons in restaurant 

Ossenvoort tegoed aan een heerlijk diner, 

begeleid door grappige streekverhalen van de 

wandelgids. 

Zondag opnieuw naar een kerstmarkt, nu in 

Denekamp. Daar konden we eerst nog een acht 

kilometer lange culinaire wandeling maken. 

Gelukkig ook nu weer met droog weer. 

Het weekend werd in stijl afgesloten met 

stamppot boerenkool bij Simone. Daarna op 

huis aan na een heerlijk weekend. 

Willem bleef achter om de (af)was te doen. 

 

Jan Pieter Smittenaar 
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Nieuwjaarsborrels 2015 
Vrijdagavond 2 januari was er onze buitenge-

woon goed bezochte en gezellige Nieuwjaars-

bijeenkomst in het clubhuis van OSO.  

Met een glaasje Prosecco toasten we op het 

nieuwe jaar en wensten we elkaar al het goede 

en gezonde toe. 

Bij onverwachte afwezigheid van de voorzitter 

blikte onze penningmeester Ronald terug op 

het afgelopen jaar en hij gaf ons goede raad 

voor het komende jaar. Met name om je 

persoonlijke bagage te verminderen, zowel 

letterlijk als figuurlijk. Laat vooral je sores thuis 

en geniet van je vakantie.  

Hij had als leuze: “Wat je thuis laat is mooi 

meegenomen”. Laat niet alleen overbodige 

bagage thuis, maar ook al je beslommeringen 

en geniet vooral van het moment. 

En daarna de buitenborrel op zondagmorgen 

4 januari.  

Het was stralend weer toen we na de buiten-

training het nieuwe trainingsjaar gingen 

inluiden. Onze voorzitter had in de kofferbak 

van zijn auto Glühwein en warme chocolade-

melk meegenomen en ook voor iedereen een 

plak kerststol als aanvulling op de sportief 

verbrande calorieën.  

Het waren niet alleen de deelnemers aan de 

buitentrainingen die zich eraan tegoed deden, 

er waren ook leden gekomen die van de 

gelegenheid gebruik maakten om elkaar 

gelukkig nieuwjaar te wensen. 

In een korte toespraak wenste de voorzitter, 

staande op een keukentrapje, iedereen een 

gezond en sportief nieuw jaar toe.  

Nadat iedereen nog geanimeerd met elkaar had 

gepraat ging iedereen naar huis om de zondag 

verder in te vullen. 

 

 

 

Reisverslag Les Menuires 2015 
De vergrijzing van onze club is helaas niet meer 

tegen te houden, maar dat Joke, Eltje, Barbara 

en ik met een rolstoeltaxi naar het opstappunt 

“De rode doos” in Leidsche Rijn werden 

gebracht, dat hadden we niet verwacht. 

Gelukkig hoefden we niemand uit te leggen dat 

de taxi nodig was voor de grote hoeveelheid 

bagage en dat wij hem nog niet nodig hadden. 

In stilte hoopten we natuurlijk dat op de terug-

weg hetzelfde zou gelden. 

We waren ruim op tijd en snel daarna arri-

veerden ook Yvonne, Frits, Koos, Adriaan en 

Marten. De bus, die fors te laat was, gaf ons 

ruim de tijd om bij te kletsen, de eerste mop-

pen van Koos te horen en vooral tot op het bot 

te verkleumen. Al met al waren we niet vroeg 

op de overstapplek in Maarheze. Niet erg, want 

de andere bussen zaten volop in de file. 

Gelukkig was de koffie lekker en de volslanke 

Dirndls een genot voor het oog. 

Na de buswissel begon de reis pas echt. Een 

comfortabele en voorspoedige rit. Om half 10 

werden we door Emanuel en Roxane van hotel 

Le Menuire hartelijk verwelkomd. Snel een 

ontbijtje en daarna skipassen voor de middag 

kopen, koffie drinken, omkleden en vertrekken 

voor de eerste ski-meters van dit jaar.  

 

 
 

De kwaliteit van de sneeuw was slecht. Veel te 

weinig sneeuw en te veel ijsplaten, die door de 

hoge temperatuur toch nog voldoende grip 

boden. Voor het eerst was het pad van hotel 

naar de liften over een stuk van 50 meter niet 

te skiën. 
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Gedurende week veranderde de sneeuwcondi-

tie nauwelijks. Het weer was prima. Vaak zon, 

soms nevelig en af en toe wat sneeuw. We heb-

ben de hele week intensief kunnen skiën en 

hebben onder leiding van Frits het hele gebied 

weer eens aan een grondige inspectiebeurt 

onderworpen. Quality-manager Koos hield 

ondertussen met een van zijn honderden apps 

exact bij of doelstellingen en kwaliteit wel 

voldeden aan de ISO-9001 normen. Alleen Val 

Thorens voldeed na inspectie niet aan de 

minimumeisen en werd voortijdig verlaten. 

Hoewel het op zich prima skiweer was, koos 

een deel van de groep bij minder zicht voor 

alternatieven, zoals de weekmarkt bezoeken, 

shoppen en wandelen. Helaas brak Adriaan aan 

het begin van de week zijn pols. Taxi’s en een 

vliegtuig brachten hem vlot thuis. 

De verzorging in het hotel was als vanouds. 

Prima dus. We hebben naar hartelust kunnen 

chillen tijdens de après-ski, zweten in de fraaie 

sauna en sudderen in het zwembad. Het ontbijt 

bood voldoende keus en het avondeten, ruim 

overgoten met wijn, vond gretig aftrek. Zelfs de 

kaartliefhebbers kwamen aan hun trekken. Wifi 

in het hotel was nog steeds knullig, maar dat 

weerhield niemand er van om regelmatig hun 

“smart-dozen” te raadplegen, o.a. voor het 

vertalen van de Franse gerechten.  

Op de laatste dag kregen we het toetje gepre-

senteerd: 30 cm verse sneeuw. In Nederland 

ontstaat er dan een verkeersinfarct, maar in 

Les Menuires kunnen ze er ook wat van. Lange 

files, bussen tegen elkaar en een ambulance die 

door drie verkeersregelaars moest worden 

geduwd.  

 

 
 

Daar heb je op ski’s geen last van en we hebben 

dan ook de hele dag op de latten gestaan. 

Lekker poederveldjes omploegen en met het 

laatste stoeltje omhoog naar de Mont de la 

Chambre. Om daarna te eindigen voor de 

gesloten Doron-lift. Na een forse reprimande 

van de liftbediende mochten we toch nog naar 

boven. Pas om half 6 waren we terug in het 

hotel waar men zich al zorgen begon te maken.  

Het afscheidsdiner hadden we vanwege de 

thuisblijvers die middag in restaurant La Ruade 

gehouden. Gezellig en lekker. Een aanrader. 

 

 
 

Vanweg de uitbundige sneeuwval waren onze 

verwachtingen over het op tijd vertrekken niet 

erg hoog gespannen, maar om exact half 9 die 

avond stond de bus voor het hotel. Snel inladen 

en wegwezen.  

De weg door het dal was, in tegenstelling tot 

eerder die dag, prima te berijden. Daarna 

alleen schone snelweg.  

Zondagochtend rond half 9 waren we terug in 

Maarheze. Na de rustige busreis smaakten de 

koffie en het ontbijt prima. Snel de bagage 

overladen na aankomst van de andere bussen 

en daarna richting Utrecht.  

Het uitladen en afscheid nemen nam weinig 

tijd in beslag. In korte tijd werd iedereen 

opgehaald. Voor ons was er weer de rolstoel-

taxi. Wij hadden hem gelukkig nog steeds nodig 

voor de bagageberg en niet voor onszelf. 

 

Tekst & foto’s:  

Ronald Heemskerk 
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In memoriam Pieter Wijnberg 
Wij ontvingen het droevige bericht dat ons 

trouwe lid Pieter Wijnberg is overleden.  

 

Pieter ging vele jaren, in gezelschap van zijn 

vrouw, met ons op reis naar verschillende 

bestemmingen in de Alpen en de Dolomieten. 

Maar de laatste jaren vooral naar Lech. Daar 

nam hij ook altijd een groepje skiërs onder zijn 

hoede om ze te laten genieten van het uit-

gebreide en prachtige gebied. We spraken dan 

af waar de de verschillende groepen elkaar 

zouden treffen voor de lunch. Aan het eind van 

de middag was de verzamelplaats Ilga in 

Oberlech. Pieter kwam dan altijd precies op tijd 

met zijn groep aanskiën voor een drankje in de 

zon. Altijd goed gehumeurd en enthousiast. 

Wij zullen hem vreselijk missen. 

 

Fietsweekend 2015 
Hallo fietsliefhebbers en andere belang-

stellenden. 

Om te beginnen: het organiseren van het 

fietsweekend in 2015 is “in volle gang”.  

Thea en ik zijn al aardig bezig geweest en de 

basis is gelegd. 

Zoals afgesproken wordt er deze keer niet in 

Zeeuws-Vlaanderen, maar in Drenthe gefietst in 

het weekend van 11-12-13 september.  

Na toch wel enig uitzoekwerk en onderhande-

len is de keus gevallen op een verblijf in Hotel 

‘Wesseling’ in Dwingeloo. Het hotel beschikt 

over 2 lokaties, die tegenover elkaar liggen. Het 

hoofdgebouw heeft 23 tweepersoons-kamers 

en aan de overkant nog eens 10 kamers.  

We streven ernaar alle deelnemers in het 

hoofdgebouw onder te brengen. Dat is wel zo 

leuk. En er is voldoende parkeermogelijkheid 

naast het hotel. 

De totaalprijs per persoon zal ongeveer € 200,- 

gaan bedragen voor een 2-persoonskamer. 

Mocht iemand zo’n kamer voor zich alleen 

willen hebben, dan kost dat € 20.- meer. Ook 

nu voeren we een voorinschrijving in van € 25,-. 

Dat wil zeggen dat we graag zien dat diegenen 

die zeker weten dat ze meegaan zich per e-mail 

of gewone post bij mij opgeven en tevens € 25,- 

storten op het rekeningnummer van de 

Penningmeester van de Skivereniging Het Gooi 

(NL64 RABO 0388 2962 08) o.v.v. FW2015. 

 

 

Hotel Wesseling in Dwingeloo 

Al liggen de routes nog niet vast, ik heb al wel 

een paar leuke ideeën. We gaan toch wel 

proberen om het totaal aantal kilometers 

maximaal op 100 te houden. Dat wil zeggen: 

vrijdags 25 km, zaterdags 45 km en zondags 

nog eens 30 km. Maar hang ons niet op aan een 

paar extra kilometers. 

Wat we ook wel willen weten is of er deel-

nemers zijn, die tobben met een of andere 

handicap of om een andere reden een niet zo 

goede conditie hebben. En als er speciale dieet-

wensen zijn die ook graag bekend maken. 

Natuurlijk zal de privacy hiervoor gewaarborgd 

zijn. Kunnen wij er rekening mee houden.  

En mochten er nog lieden zijn, die energie over 

hebben: niet ver van Dwingeloo ligt het plaatsje 

Diever. En Diever staat vooral bekend om zijn 

Shakespearetheater in de open lucht.  
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Op vrijdag 11 september en zaterdag 12 sep-

tember ’s avonds wordt een openluchtvoor-

stelling gegeven van Romeo en Julia. Kaarten 

kosten € 14,- pp. Kijk voor informatie op de 

website www.shakespearetheaterdiever.nl.  

Er zijn nog wel meer avondvullende evenemen-

ten. Later misschien meer daarover. 

 

Luuk van Veen 

Bonifaciuslaan 88,  1216 PV  Hilversum 

telefoon: 035 5448394  of  06 44296934 

e-mail:  lvanveen88@gmail.com  of  

luuk.van.veen@kpnplanet.nl 

 

Rolski-/skike- en skatenieuws 

Rolskiën/skiken 

De rolskitochtjes gaan het hele jaar door. 

Beginners kunnen les krijgen. Gevorderde 

langlaufers kunnen zo meedoen. Materiaal 

(rolski’s, schoenen en stokken) kan per keer 

gehuurd worden voor € 2,--. 

Kijk voor de planning van alle tochtjes in de 

kalender op deze pagina. 

De vertrekplaatsen staan tijdig op de website. 

Er gaan tegenwoordig ook skikers mee. 

 

Skaten/skeeleren 

Het skateseizoen is afgelopen. Door allerlei 

omstandigheden zijn er dit jaar echter 

nauwelijks deelnemers geweest. Hou de 

mededelingen op onze website in de gaten. 

Informatie over rolskiën of skaten krijgt u van 

Hanny May (035-6211207) en zie ook 

www.skigooi.nl. 

 

Kalender 2015 
06/02  Après ski-avond 

27/02-08/03 Skisafari Mittersill - Oostenrijk 

06-15/03  Reis Canazei - Italië 

22-28/03  Reis Lech - Oostenrijk 

03/04  Après ski-avond 

11-13/09  Fietsweekend 

 

Buitentrainingen 
De buitentrainingen sneeuwfit zijn nog in volle 

gang. Onze leuze is: Blijf bewegen zowel voor 

de beginnende als de gevorderde winter-

sporter. Het kan heel gezellig zijn en het is nog 

gezond ook. U blijft er fit bij!!  

Wij hopen dat u na deze trainingen nog meer 

kunt genieten van uw wintersportvakantie. 

De buitentraining is elke zondagmorgen om 

9.30 uur vanaf 02/11/2014 t/m de zondag voor 

de voorjaarsvakantie. 

Verzamelen: St. Janskerkhof, Hilversumseweg, 

Laren.  

Aanmelden bij Ankie Bruls:  035-5380566 

ankiebruls@ziggo.nl  of  Colinda Olff:  06-

55964523 colinda.olff@gmail.com 

 

Er is op zondagmorgen ook altijd een groepje 

wandelaars en/of Nordic walkers, die van 09.30 

tot 10.30 uur lekker door het bos en over de hei 

stappen. 

Verder is er speciaal voor geoefende Nordic 

walkers nog een training op donderdagmorgen. 

Vertrek om 10.00 vanaf het parkeerterrein bij 

’t Hooge Erf, Hoge Vuurseweg 11, Lage 

Vuursche. 

Info bij Bert van Straten, tel. 035 6838760. 

Met elkaar kan men dan weer zijn best doen 

om de conditie op een hoger peil te brengen. 

 

Commissies 

Langlaufen/Rolskiën/Skaten 

 Hanny May 

 Bert van Straten 

Reizen 

 Yvonne Haye 

 Frits Misset (coördinator) 

ULLR nieuwsbrief/website 

 Joke Bloemendaal 

 Ronald Heemskerk 

 Hanny May 

Speciale evenementen 

 Vacature 
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Reizenprogramma 2015 
De skireizen in het reizenprogramma 2015 gaan 

wederom naar de vertrouwde bestemmingen 

Les Menuires, Mittersill (Vasa-Sport safari-reis), 

Canazei en Lech. 

Er wordt steeds geskied in een ontspannen 

sfeer in groepen samengesteld op basis van 

niveau en ambitie onder begeleiding van een 

ervaren skiër en kenner van het skigebied 

volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. 

Het skiën wordt afgewisseld met een koffie-, 

lunch- en theepauze. 

Deelname aan de reizen is mogelijk voor leden 

van Skivereniging Het Gooi, de Nederlandse 

SkiVereniging en alle bij de Nederlandse Ski-

Vereniging aangesloten regionale 

skiverenigingen. 

Aanmelding uitsluitend door het insturen van 

het aanmeldingsformulier naar de reizen-

commissie.  

Het aanmeldingsformulier is te downloaden 

van de website (www.skigooi.nl), maar kan op 

aanvraag ook worden toegestuurd. 

 

Uitgebreidere informatie over onze reizen vind 

je op onze website www.skigooi.nl. 

Vergeet niet een reis- en annulerings-

verzekering af te sluiten ! 

 

Namens de reizencommissie: 

Frits Misset - 035-623 8480  

en 

Yvonne Haye - 035-624 3931 

e-mail:  reizen@skigooi.nl 

 

 

 

27 februari – 8 maart 2015  

Oostenrijk - Salzburg-Tirol-Safari  

Hotel Heitzmann **** in Mittersill 

Nog plaatsen vrij! 

  

 

6 – 15 maart 2015  

Italië – Dolomieten - Canazei 

Hotel Il Caminetto*** 

Populaire reis die elk jaar snel is volgeboekt.  

 

 

21 – 28 maart 2015  

Oostenrijk – Arlberg - Lech 

Hotel Sandhof**** 

Vrijwel vol. Boekingen alleen nog op aanvraag. 

  


