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Beste leden, 

 

Tegen de verwachting in zijn we helaas weer in een avond Lock down beland en  met de nieuwe 

Omikron variant gaan  we wederom een onzekere tijd tegemoet.  

SNEEUWFIT / NORDIC WALKING / HARDLOPEN  
Vanwege de overheidsmaatregelen, blijven alle BINNENLOCATIES  voorlopig gesloten. Zodra er weer 

binnen gesport kan en mag worden, zullen we jullie hierover berichten. 

De BUITENLOCATIES zijn toegankelijk en kan er op woensdag- en zaterdagochtend getraind  blijven 

worden. 

Wellicht een aanrader om eens te gaan Nordic-Walking of hardlopen in het Lingebos, zowel op 

woensdagmorgen als op zaterdagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.  U bent welkom. 

WINTERSPORTREIZEN 

Als wintersporter wil je natuurlijk niets liever dan je passie beoefenen, n.l. heerlijk in de sneeuwrijke 

bergen vertoeven met prachtige afdalingen en mooie vergezichten. 

Nu er beperkingen in de wintersport gebieden gelden en we niet weten wat de overheden nog gaan 

invoeren als de besmettingen stijgen, wordt een wintersportvakantie plannen  risicovol. 

De SKIREIS naar TARRENZ  (januari)  hebben we moeten ANNULEREN, de aanmeldingen waren 

teleurstellend laag en  financieel voor de vereniging niet verantwoord. 

De SKIREIS naar HOPFGARTEN (maart) KAN NOG WORDEN INGESCHREVEN, sluitingsdatum 31 

december 2021.  Daarna op beschikbaarheid.  

Hopelijk ziet het er in maart beter uit, er is nog plaats genoeg, de aanmeldingen zijn tot op heden te 

laag om door te laten gaan, dus  graag opgeven.  

Uiteraard houden wij  samen met de Touroperator de ontwikkelingen in Oostenrijk nauwlettend in 

de gaten. 

Hieronder de reisomschrijving. 

REIS 3 : 

5 daagse Weekend Comfort Skireis Wilder Kaiser-Brixental – Oostenrijk. 

Locatie:  hotel  Unterbrau, Hopfgarten,   

Datum:  12  –  16 maart ‘22 

Vertrek: Zaterdagmorgen Meerkerk  

Thuiskomst: Woensdagmorgen Meerkerk 

Overnachting: 3 overnachtingen op basis van half pension in 2 pers. kamers. 

Vervoer: Per luxe Royal Class touringcar van Jara Travel met ervaren chauffeur 
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Inclusief:  3 gangendiner bij aankomst 

 3-daagse skipass Wilder Kaiser-Brixental 

Reissom: €.740,00 p.p. op basis van 20 reisdeelnemers, indien het aantal inschrijvingen lager 

uitkomt wordt de reissom naar boven aangepast.  

  toeslag 1-pers. kamer €. 50,-- 

Let op:  Deze reis is geschikt voor skiërs en wandelaars 

Inschrijving: Vóór 31 december  2021 

  Daarna op beschikbaarheid.  

 

Bij aankomst in het knusse  hotel aan de rand van het centrum van Hopfgarten kunnen we genieten 

van een heerlijke 3-gangendiner. Uitgerust de volgende dag de pistes op of fijn gaan wandelen…De 

afstand tot de Hohe Salve gondelbaan is ca. 450 meter, de skibushalte is op 50 meter van het hotel, 

overigens, de touringcar blijft bij het gezelschap. De Ski welt Wilder Kaiser- Brixental is een van de 

grootste en modernste skigebieden ter wereld,  288 perfect geprepareerde pistekilometers, 

waaronder 21 afdalingen, met vele mogelijkheden. 

 

Bovenstaande reis is de ANVR en SGRZ reiszekerheden van toepassing.                              

Bij een eventuele nieuwe corona uitbraak vooraf aan vertrek, wordt de reis kosteloos geannuleerd. 

 

Informatie  reizen:  

Arnaut Langeveld, Jupiterstraat 141, 3371 TC Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 06 - 3099 3680  

email: arnautlangeveld@gmail.com 

 

Aanmelden  reis  : 

Via Website: www.skivereniginggroterivieren.nl 

 

 

Namens Het Bestuur wensen wij u Fijne Kerstdagen en een gezond en hopelijk coronavrij 2022. 

 

Arnaut Langeveld, voorzitter 

       

http://www.skivereniginggroterivieren.nl/

