
 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 1 

 Vormgeving: Barbara 

FEBRUARI 2019 
 

Van de redactie 
Hierbij weer een uitgave van onze Nieuwsbrief. 
Deze staat op de website: www.skigooi.nl. Om 
de Nieuwsbrief te bekijken klik op de volgende 
link: www.skigooi.nl/nieuws/nieuwsbrief. 

U vindt in deze Nieuwsbrief een fotoverslag van 
de Nieuwjaarsbijeenkomst buiten, adviezen bij 
een ongeval tijdens wintersport en het 
resterende reizenprogramma 2019, nogmaals 
de aankondiging van het fietsweekend 2019 
naar Garderen en de overige activiteiten.  

Wij wensen iedereen veel lees- en puzzel-
plezier. 

 

Inhoudsopgave 
Van de redactie 1 
Bestuur 1 
Van de voorzitter 2 
Heidepreek  3 
Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 buiten 4 
Adviezen bij een wintersportongeval  5 
Fit op reis / SneeuwFit-trainingen 7 
Locaties SneeuwFit-training  7 
Trainster SneeuwFit 7 
Buitentrainingen 8 
Après ski 8 
Lachen is gezong 8 
Aankondiging fietsweekend 2019 9 
Reizenprogramma 2019 11 
Rolski-/skike- en skatenieuws 12 
Kalender 12 
Commissies 12 
Oplossing woordzoeker 12 
Nieuwe puzzel 13 

 

 
Redactie 
 Hanny May-de Reus 
 redactie@skigooi.nl 
Vormgeving 
 Barbara Heemskerk 
 barbara@skigooi2.nl  
Ledenadministratie 
 Frits Misset 
 ledenadmin@skigooi.nl 
Contributiebetalingen  
 bankrek. NL50RABO 0315 9742 30  t.n.v. 
 ledenadm. Skiver. het Gooi, Hilversum 
Overige betalingen  
 bankrek. NL64 RABO 0388 2962 08  t.n.v. 
 Penningm. Skiver. het Gooi, Hilversum 
Website: www.skigooi.nl 
 

 

Bestuur 
Voorzitter: F.J. Misset 
 Tel.  035–6238480 
 voorzitter@skigooi.nl 
 
Secretaris: Mw. J.C. Bloemendaal 

Tel.  035–6910134 
 secretaris@skigooi.nl 

 
Penningm.: R. Heemskerk 

Tel.  035–5388203 
 penningmeester@skigooi.nl 

 
Lid:  Mw J. May-de Reus 
 Tel.  035–6211207 
 redactie@skigooi.nl 
 

http://www.skigooi.nl/
http://www.skigooi.nl/nieuws/nieuwsbrief
mailto:redactie@skigooi.nl
mailto:barbara@skigooi2.nl
mailto:ledenadmin@skigooi.nl
mailto:voorzitter@skigooi.nl
mailto:secretaris@skigooi.nl
mailto:penningmeester@skigooi.nl
mailto:redactie@skigooi.nl


 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 2 

Van de voorzitter 

 
Tijdens de après-ski-avond van 7 december jl. 
heeft de voorzitter een ludieke toespraak 
gehouden en daarna een Zwarte-Pieten-quiz 
gedaan. Voor iedereen hieronder nogmaals zijn 
relaas.  

De dag na Sint Nicolaas zijn verjaardag, was er 
de december Après-Ski-Avond. Sint Nicolaas 
excuseerde zich. Hij was erg moe van al die 
heisa over zijn Pietermanknechten. Hij voelde 
zich afgebrand. Al meer dan acht eeuwen deed 
hij wel in ons land met veel waardering. Maar 
nu niet meer. Hij wordt uitgemaakt voor racist. 

Hij begrijpt het niet. Als geheiligde weldoener is 
hij zeer begaan met het lot van de gekleurde 
medemens en daarom geeft hij ze zinvol werk, 
waar ze zeer gemotiveerd voor zijn. En nu 
worden ze om hun huidskleur afgekeurd. 
Onbegrijpelijk. Is het jaloezie? Nederlanders 
houden immers van bruin bakken?  

Ook vinden de oorringen geen genade, terwijl 
je alom mannen met oorringen ziet. De dikke 
lippen zouden ook stigmatiserend zijn. Maar 
wat zie je regelmatig op de tv? Dames met 
botoxlippen. Kortom verwarring alom. 

Sint vond het een goed idee, om op de Sint 
Nicolaas-après-ski-avond de leden te animeren 
met een quiz over de kennis van de naam Piet 
in diverse betekenissen in de Nederlandse taal. 

 

Vragen  

1. Deze Piet is stekelige van aard. 

2. De rechter gaf hen de kous op de kop. 

3. Sint kan deze beter niet tonen op 
Face-book.  

4. Deze Pieten geven gezeur aan je kop.  

5. Van zo’n Piet wil je het liefst verschoond 
blijven.  

6. Aan zo’n man hebben vooral vrouwen een 
hekel.  

7. Tegen deze Piet zal je ooit aanlopen.  

8. Hij was bekend om zijn kwajongensstreken.  

9. Hij was postbode en kindervriend.  

10. Zo voel je je als Sint je prijst.  

11. Zo’n man is Piet Hein Donner.  

12. Piet Hein Donner hebben wij ook leren 
kennen als een …  

13. Hij had een rommelwinkel.  

14. Hij staat erbij als een onnozele stumper.  

15. Wat houdt Piet en Pook zijn in?  

16. Waar denk je aan bij een smakelijke 
dikke Piet?  

17. Deze Piet is erg gezellig.  

18. Zo kan je een bumperklever wel noemen.  

19. Welke Piet legt zijn ei in het nest van een 
ander.  

20. Wat betekent je Piet houden?  

21. Welke Piet loopt voor Sinterklaas uit?  

22. Met welke Pieten heeft de paus 
problemen?  

23. Waarom is de zak van Sinterklaas geen 
flauwe kul?  

 

Antwoorden 

1. Pieterman; 2. Zeurpieten; 3. Zijn Piet; 
4. Pietjes; 5. Zwarte Piet; 6. Pietlut;  
7. Pietje de Dood; 8. Pietje Bell; 9. Pietje Puk; 
10. Hele Piet; 11. Hoge Piet; 12. Pietje Precies; 
13. Malle Pietje; 14. Piet Snot;  
15. Dik bevriend zijn; 16. Kalfskarbonade;  
17. Kanariepiet; 18. Pietje Ongeduld;  
19. Piet-van-vliet; 20. Je koest houden;  
21. Pietje de Voorste; 22. Stijve Pieten;  
23. Hij is goed gevuld.  

 

Frits Misset 
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Heidepreek 2019 van de voorzitter tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst na de buitentraining 

 
Hallo allemaal, 

Fijn dat je er bent. 
Je staat hier niet voor het eerst, je bent reeds 
lang bekend. 

Heb je weer lekker gelopen, hier op de hei? – 
Jaaa! 

En voel je  je nu weer helemaal blij? ? – Jaaa! 

Blij, dat jouw fysiek het nog niet heeft 
begeven? – Jaaa! 

Het jouw nog is gegund: een gezond leven? – 
Jaaa! 
 

Wel kalmpjes aan doen hè, anders breekt de 
lijn. 
Op jouw leeftijd staat voorop: weinig pijn en 
veel gein. 
Overigens, sporter zijnde, heb je geleerd pijn 
te verdragen. 
Dus, ook al voel je je soms een krakende 
wagen, 
Laat je dan niet verstijven door opkomende 
angst.  
Want ervaring leert: krakende wagens lopen 
het langst! 

 

Wij leven in een door efficiency, haast en 
stress opgefokt land. 
Met burn-outs nu ook al op het strand. 

 
Voor werkende mensen zijn wij, als onthaasten, 
vaak een sta-in-de weg in hun leven, 
Vandaar hun irritante bumperkleven. 
Bezien vanuit verstandelijk oogmerk dient dat 
geen enkel doel, 
Maar helaas, verstand legt het af tegen een 
heilig verklaard ‘eigen gevoel’. 
 
Gelukkig, jullie laten je niet door die mode 
van de wijs brengen. 
Jullie weten wat je moet doen, om het leven 
zo prettig mogelijk te verlengen. 
Jullie trekken je van gedram en gezeur niets 
aan, 
Maar blijven volgen de weg die past bij ons 
bestaan. 
Zodat ik mag hopen, dat ook volgend jaar 
Wij weer gezellig hier bijeen kunnen zijn met 
en voor elkaar. 
 
Veel goeds toegewenst in het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

Jullie Heideprediker 

 

 

(Foto’s Ronald) 

 



 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 4 

Nieuwjaarsbijeenkomst buiten 2019 

 

 
Een grijze, vochtige winterdag 

 

 
De heidepreek van Frits 

 

 
Aandachige toehoorders 

 

 
Wijn en brood na het spelen 

Keuvelen na de buitentraining 

 

 

 

 
Tot volgende keer allemaal 

 

Foto’s: Ronald 
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Wat moet u doen als u te maken krijgt met een ongeval 
tijdens de wintersport? 

 
AIs een andere wintersporter je onderuit 
skiet en je loopt daardoor letsel op, is 
diegene daarvoor dan aansprakelijk? 

Dat kan zeker. Op de piste gelden regels, opge-
steld door de FIS (Internationale Ski Federatie), 
een soort verkeersregels op de piste. Als een 
wintersporter zich niet houdt aan die regels en 
u daardoor letsel oploopt, is hij of zij zeker 
aansprakelijk te stellen. 

 

Waar moet u rekening mee houden? 

De regels van de FIS zijn dus erg belangrijk. 
Daarnaast spelen ook de omstandigheden een 
grote rol bij de schuldvraag. Te denken valt aan 
de weersomstandigheden, de ervarenheid van 
de skiërs, enz. Bovendien is de hoofdregel dat 
het recht geldt van het land waar het ongeval 
plaatsvond. Dat kan dus leiden tot uiteenlopen-
de regels bij het vaststellen van de schuld en de 
schade. Zo blijkt uit rechterlijke uitspraken in 
Oostenrijk dat het niet dragen van een skihelm 
u als slachtoffer duur kan komen te staan. 

 
 

Hoe kunt u het beste handelen? 

Zorg voor zoveel mogelijk informatie. Noteer de 
gegevens van de tegenpartij, de exacte plaats 
van het ongeval en heel belangrijk: van moge-

lijke getuigen. Maak beeldmateriaal of zorg dat 
de politie ter plaatse komt, zodat er een politie-
rapport wordt opgemaakt. In Oostenrijk komt 
de Alpinpolizei in geval van letsel altijd 
assistentie verlenen. En zorg ervoor dat het 
letsel is vastgelegd: ga altijd naar een dokter en 
neem de buitenlandse medische informatie 
mee naar huis of maak er een foto van. 

 

Welke schade kunt u claimen? 

Voor het opgelopen letsel kunt u smartengeld 
claimen. Verder is het mogelijk om materiële 
schade te vorderen. Daarbij kunt u denken aan 
een kapotte bril of beschadigde ski’s, maar ook 
aan letselgerelateerde schade zoals eigen bij-
dragen in de ziektekosten, reiskosten voor 
doktersbezoek of schade door arbeids-
ongeschiktheid. Belangrijk is ook hier weer dat 
de verhaalsmogelijkheden erg afhangen van 
het toepasselijke recht. 

Er gelden dus regels op de piste maar zo heeft 
ieder land ook nog zijn eigen regels. Bereid u 
goed voor en geniet vooral van uw wintersport-
vakantie.  
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Mocht u slachtoffer worden van een ongeval, 
wat ik niet hoop, volg dan onderstaand 
stappenplan: 

Bel zo snel mogelijk de alarmcentrale 
van uw zorg- of reisverzekeraar 
Neem bij spoed altijd direct contact op met de 
alarmcentrale van uw verzekeraar. Zorg dat u 
dit telefoonnummer altijd bij de hand heeft. U 
wordt niet alleen in uw eigen taal geholpen, de 
alarmcentrale geeft u ook advies over medische 
hulp die wél vergoed wordt door uw 
reisverzekeraar.  
Is er geen sprake van spoed? Dan moet u bij 
een ziekenhuisopname altijd toestemming 
hebben van uw zorg- of reisverzekeraar, anders 
loopt u de kans dat niets wordt vergoed.  

Let op met privéklinieken! 
Stel dat de arts in de privékliniek waar u 
rechtstreeks vanaf de piste naartoe bent 
gebracht, adviseert meteen te opereren. Er is 
geen spoedeisend belang, maar u heeft wel 
veel pijn. Bedenk in een dergelijk geval dat niet-
spoedeisende operaties of behandelingen in 
een privékliniek vaak niet worden vergoed door 
uw verzekeraar. Zo blijft u met peperdure 
rekeningen zitten. Neem dus altijd contact op 
met uw zorg- of reisverzekeraar.  

Laat de arts diagnose en behandelings-
voorstel naar uw verzekeraar sturen 
Laat de arts ter plaatse zijn diagnose en/of 
voorstel voor een behandeling naar uw zorg- of 
reisverzekeraar versturen (bijvoorbeeld per e-
mail). Als uw verzekeraar vervolgens een 
dekkingsbevestiging stuurt, weet u dat de 
behandeling vergoed wordt.  

Vraag een kopie van alle medische 
gegevens 

Heeft u in het buitenland een arts bezocht of 
een medische behandeling ondergaan? Neem 
dan een kopie mee van alle medische gegevens 
om uw zorgverzekeraar thuis van alle 
noodzakelijke informatie te voorzien. En 
bewaar ook alle nota’s van behandelingen en 
medicijnen. 

 
Ik wens u allen een wintersportvakantie zonder 
ongelukken. 
 
Frits Misset  

 

Bron:  
Juridisch dienstverlener DAS: www.das.nl  
Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een ongeval tijdens wintersport?   
Ongeval op de piste: waar heb je recht op? 
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Fit op reis 

SneeuwFit-trainingen  
SneeuwFit is een trainingsprogramma voor het 
verbeteren van spierkracht en uithoudings-
vermogen. 

Met de trainingen SneeuwFit heb je een opti-
male voorbereiding op de wintersport. Je traint 
juist die spieren waarvan veel wordt gevraagd 
tijdens de wintersport, zodat je straks soepel de 
berg af gaat en minder kans op blessures hebt. 
De trainingen zijn bedoeld voor zowel de 
beginnende als de gevorderde wintersporter. 

Naast specifieke training voor de wintersport, 
verbetert het de algemene conditie. Dus ook als 
je niet op wintersport gaat is SneeuwFit een 
goede en gezonde training en zorgt het dat je 
veel calorieën verbrandt. Onder begeleiding 
van onze professionele en enthousiaste 
docente heb je zowel in de zaal als ook buiten 
een gevarieerd programma, waarbij de tech-
niek, maar zeker ook de gezelligheid, volop 
aandacht krijgt. Elke les bestaat uit een 
warming-up, spieroefeningen (een totale 
workout voor buik-, been-, bil-, rug- en 
armspieren), ski-imitatie-oefeningen met 
behulp van materialen zoals bijvoorbeeld de 
dynaband, banken, dweilen, speedladder, 
kettlebel en power rope (voor 90% op muziek) 
en tot slot een cooling-down. 

Wij hopen dat je na deze trainingen nog meer 
kunt genieten van de wintersportvakantie. 

Belangstelling?  
Meld je dan direct aan voor het komende 
seizoen bij de docente. Dit kan telefonisch of 
per e-mail. 

 

 

 

 

 

Cursusdata 
Maandag 
Vervolg 07-01-2019 t/m 11-02-2019 

Woensdag 
Vervolg 09-01-2019 t/m 13-02-2019 

Krokusvakantie: 16-24/02/2019 

Cursusprijs 

Indoor 1x per week (18x): €  110,— 
Indoor 2x per week (18x) €  175,— 
Alleen outdoor (14x):  € 60,— 
In combinatie met indoor: +€  40,— 

Locaties 

Indoor 
Hilversum  

A. Roland Holst College, Jonkerweg 20 
20:00-21:00 uur 
Trainster: Colinda Olff 

Outdoor 
Hilversum / Laren 
Zondag - Buitentraining 
St. Janskerkhof, Hilversumseweg, Laren 
09:30-10:30 uur 
Start 04-11-2018 
 

Trainster SneeuwFit 

Colinda Olff 

Telefoon:  06 55 96 45 23 
E-mail:  colinda.olff@gmail.com 

 

Met SneeuwFit-training bereid je je goed voor  

mailto:colinda.olff@gmail.com
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Buitentrainingen 
De laatste officiële buitentraining is op zondag-
morgen 10 februari 2019. Maar officieus gaat 
de training door tot eind maart.  
Daarna verhuist de buitentraining naar de 
maandagavond in het Corversbos.  

Start/vertrek om 9.30 uur vanaf het 
Sintjanskerkhof.  

Info: Hanny May, tel. 035-6211207. 
 

 
Er is op zondagmorgen het hele jaar door ook 
altijd een groepje wandelaars en/of Nordic 
walkers, die vanaf het Sintjanskerkhof 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 uur vanaf het parkeerterrein 
bij ’t Hooge Erf, Hoge Vuurseweg 11, Lage 
Vuursche. 

Met elkaar kan men dan weer zijn best doen 
om de conditie op peil te houden. 

 

Après-ski 
De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht. 
Onze voorzitter moest deze keer bij zijn 
bridgeclub het glas heffen. Joke heeft hem 
daarom verexcuseerd en ons allen een goed 
2019 toegewenst.  

Het was, zoals gewoonlijk, gezellig en we 
hebben het glas geheven op een gezond en 
reislustig nieuwjaar.  

De volgende après-ski-avond wordt gehouden 
op 15 februari a.s.  

 

 
 

Lachen is gezond 
 

 
 

҉҉҉҉ 
 

Koud buiten 
Jef krijgt op een koude winternacht opeens een 

elleboogstoot van vrouwlief: 
Zij: Jef, het is koud buiten. 

Hij: Ja, en dan ? 
Zij: Jef, doe niet onnozel, sta op en doe het 

raam dicht. 
Jef is erg gehoorzaam en doet dit. 

Terug in bed zegt hij: En denk je dat het nu 
warmer is buiten?? 

 
҉҉҉҉ 

 
Erger dan wintertenen 

Wat is voor een man erger dan wintertenen?  
Sneeuwballen! 

 
҉҉҉҉ 
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FIETSWEEKEND 2019, ‘6-7-8 september 

Ontdek de ongerepte Veluwe per fiets 

 
Het Fietscomité 2019 
bestaat uit Robert Huis-
man, Jan Pieter Smitte-
naar en Mieke Ekel-
schot.  
Onder leiding van 
Robert is gestart met 
het organiseren van het 
Fietsweekend 2019.  

Er is besloten te gaan fietsen in de prachtige 
natuur van de Veluwe in het weekend van 6-7-8 
september 2019. 

 

We logeren in het WestCord Hotel de Veluwe in 
Garderen, (www.westcordhoteldeveluwe.nl) Oud 
Milligenseweg 62. Dit hotel is prachtig gelegen 
midden in de ongerepte Veluwse bossen. Het 
ligt centraal tussen Amersfoort en Apeldoorn, 
op slechts 3 min. per auto vanaf de A1.  

 

Hotel de Veluwe is een 4-sterren hotel, het 
heeft 97 comfortabele en sfeervol ingerichte 
kamers. Alle kamers beschikken over gratis wifi, 
badkamer met douche, toilet en föhn, telefoon, 
televisie, koffie- en theefaciliteiten, kluisje en 
koelkastje. Het merendeel van de de kamers 
beschikt over airconditioning.  
Daarnaast biedt het hotel een grand café, 
restaurant en terrassen.  

 

 

Na een actieve dag in de natuur kun je om te 
relaxen gebruik maken van de wellnessfacili-
teiten met o.a. 3 verschillende sauna’s, een 
stoomcabine, stortdouche en, van april t/m 
september, het verwarmde buitenzwembad.  

 

Er is voldoende parkeergelegenheid.  
Huisdieren zijn niet toegestaan.  

Bent u nu al enthousiast geworden en wilt u 
ook genieten van de prachtige ongerepte 
Veluwse natuur? De prijs voor dit weekend 
bedraagt ca. € 235,- p.p. voor een 2-persoons-
kamer. Er is een beperkt aantal 1-persoons-
kamers beschikbaar die ca. € 55,- voor het 
weekend meer kosten. Het hotel verhuurt 
fietsen. Een gewone fiets kost € 9,50 per dag en 
een E-bike € 22,50 per dag.  

De kamers zijn voorlopig in optie, maar het is 
handig voor de organisatie als u zich snel 
aanmeldt. U kunt zich per mail aanmelden bij 
Robert Huisman (rh@tehacon.nl).  
Om de aanmelding definitief te maken moet u 
volgens onze algemene reisvoorwaarden 35% 
aanbetalen, afgerond € 80,-. Deze aanbetaling 
stort u op het rekeningnummer. van de 
Penningmeester van Skivereniging Het Gooi 
(NL64 RABO 038 829 6208) o.v.v. FW2019.  

http://www.westcordhoteldeveluwe.nl/
mailto:(rh@tehacon.nl)


 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 10 

Graag bij opgave de volgende punten ver-
melden:  

 naam, adres en e-mailadres;  
 al of niet een eenpersoonskamer (beperkt);  
 bij een tweepersoonskamer aangeven of 

men in overleg ingedeeld wil worden of dat 
er reeds een kamerdeler is, die zich dan 
automatisch opgeeft voor het weekend;  

 eventuele dieetwensen;  
 of men een fiets of een E-bike wil huren voor 

3 dagen;  
 overige punten die belangrijk kunnen zijn 

voor de organisatie.  
 

Indien gewenst kan voorafgaande aan het 
weekend een kamer, inclusief diner en ontbijt, 
worden geboekt. Informatie over het bijboeken 
van een extra nacht heeft men per e-mail 
toegestuurd gekregen.  

Namens het Fietscomité 2019  
Robert Huisman  
e-mail: rh@tehacon.nl 

 
Omdat de organisatie van het fietsweekend 
nog niet is afgerond, zijn genoemde prijzen 
onder strikt voorbehoud.  

 

 
 

  

mailto:rh@tehacon.nl


 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 11 

Reizen 2019 
Vrijdag 1 mrt - zondag 10 maart 2019 - 
Italië - Canazei - Dolomieten 

Canazei ligt centraal in de Dolomieten aan de 
bekende Sella Ronda en in de nabijheid van de 
Marmolada (3343 m). Vanuit Canazei kan iede-
re dag naar een andere bestemming worden 
geskied. Naar Lagazuoi, via Pralongia en 
Armentarola. Naar de Marmolada via Malga 
Chiapella. Naar de Seiseralm (eerst per bus 
door een schitterend natuurgebied). Naar het 
Annatal via Col Raiser en Seceda (lunch bij 
Anna). Naar Pedraces via La Villa. Naar Alba 
met Pera en Possa di Fassa. 

 
Het fraaie hotel Bernard ligt 200 meter van het 
centrum van Canazei en vlakbij de halte van de 
skibus die je voor een kleine vergoeding naar 
de skilift brengt.  

Ook voor Canazei geldt dat de hotels maar zeer 
weinig 1-persoonskamers beschikbaar hebben. 
Wel zijn er 3- en 4-persoonskamers. Voor deel-
nemers die bereid zijn een 2- of 3-persoons-
kamer met elkaar te delen zal het vinden van 
logies naar verwachting niet zo moeilijk zijn. 
Voor diegenen die beslist een 1-persoonskamer 
willen, zal worden getracht kamers in naburige 
pensions te vinden.  

 

Eigen vervoer is mogelijk. De buskosten ver-
vallen dan. Aanvullend boeken van skihuur is 
mogelijk voor ca. € 70 à € 100.  

Plaatsing op een reservelijst is altijd mogelijk. 

 

Hotel Bernard (prijzen onder voorbehoud) 

 1-persoonskamer - ca. € 1.100,-;  
 2-persoonskamer algemeen - ca. € 1.000,-.  

 

Prijs per persoon houdt in:  

 vervoer per Royal Class touringcar, in 
overleg is eigen vervoer mogelijk;  

 toeslagen reisorganisatie en fooienpot;  
 boekingskosten Sunweb;  
 7 overnachtingen o.b.v. half-pension;  
 7-dagen skipas Dolomiti Superski.  

 

Kortingen  

 eigen vervoerskorting;  
 seniorenkorting skipas (geboren voor  

25-11-1953);  
 korting skipas 6 dagen in plaats van 

7 dagen.  
 

 

Denk er bij alle reizen over  
na om een reis- en  

annuleringsverzekering  
af te sluiten! 

 
Bekijk ook de  

Reisvoorwaarden op:  
www.skigooi.nl/reizen/reisvoorwaarden  
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Rolski-/skike- en skatenieuws 
Rolskiën/skiken 

De rolskitochtjes gaan het hele jaar door. 
Gevorderde langlaufers kunnen zo meedoen.  

De planning van alle tochtjes en de vertrek-
plaatsen worden per WhatsApp bekend 
gemaakt.  
Er gaan tegenwoordig ook skikers mee. 

 

 
 

Skaten/skeeleren 

Er is op dit moment nauwelijks interesse voor 
de skategroep. 

Zoals gewoonlijk worden de tochtjes op 
donderdagavond gehouden.  
Wil je liever op een andere avond gaan skaten, 
dan kan dat natuurlijk aangepast worden.  
Laat me weten of je belangstelling hebt om 
weer mee te doen. 

Informatie over rolskiën of skaten krijg je van 
Hanny May (035-6211207) en zie ook 
www.skigooi.nl. 

 

 

 

 
 

 
 

Kalender  

2019 

15-02 Après-ski-avond 
12-04 Reizenreünie/après-ski-avond  
 
 

Commissies 
Langlaufen/Rolskiën/Skaten 

 Hanny May 
 Bert van Straten 

Reizen 

 Yvonne Haye 
 Frits Misset (coördinator) 

ULLR nieuwsbrief/website 

 Ronald Heemskerk 
 Hanny May 
 Barbara Heemskerk 

Fietscommissie 2019 

 Mieke Ekelschot 
 Robert Huisman 
 Jan-Pieter Smittenaar 
 
 

Oplossing vorige woordzoeker 
Oplossing van de Woordzoeker in de Nieuws-
brief van november jl. luidt:  
Goede verzorging is nodig voor het behoud 
van gezondheid en kwaliteit van leven. 

http://www.skigooi2.jimdo.com/


 ULLR - Nieuwsbrief februari 2019 13 

Nieuwe woordzoeker: Natte boel 
Alle woorden staan kriskras in het letterveld, horizontaal, verticaal, diagonaal of achterstevoren. 
Als alle woorden zijn weggestreept, vormen de overgebleven letters in de leesrichting de oplossing. 
 

G N I K L O W E B A L S M E S K I L B 

I N S A J N E G E R P L U V I U S V D 

R E I P E S N E E K U E R B K L O W W 

E I P L E N S B U I U M W V A C L A T 

L K L A L R R E M M E S O O H I T N D 

I S A A R E G E N L U C H T I E E N V 

U R S R G G N E E T S P I U R D A A C 

R E S Z I E P S H T D G B V N E A A T 

D T E E M N L Z R N H S A E I R G A S 

E A N N I V E U R E R L S L W O N E V 

N W E E U L N I I E V T E A S P R D N 

E R R G T A Z D E A O M T G I R E E N 

Z E E E S A E W W L I E O U T T E E P 

E G T R N G N E K E R B R O O D R E A 

I E T T O O B S G N I D D E R C H T N 

R N E R K L E T T E R E N N E T E I G 

V B P O R E G E N E N E T T A P S P O 

E U S T E I F R E T A W U L P A R A P 

B I T S E V M E W Z G O O B N E G E R 

 

Bevriezen Kletteren Plenzen Stortregen 
Bewolking Klotsen Pluvius Stroomversnelling 
Bliksem Motregen Reddingsboot Vaarwater 
Doorbreken Neerslag Regenboog Vochtigheid 
Druilerig Onstuimig Regenbui Waterfiets 
Druipnat Onweersbui Regenen Waterskiën 
Druipsteen Opspatten Regenjas Waterval 
Gieten Paraplu Regenlucht Wolkbreuk 
Hoosemmer Plassen Regenvlaag Zuidwester 
Kaplaarzen Plensbui Spetteren Zwemvest 
 


