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Ski en  
snowboard 
 

 
 
Informatie hulpmonitoren 
KROKUS 2022-2023 

 
Beste ouders, 
 
Wriemel skikampen start dit jaar met een bijzonder kamp: Wriemel Hulpmonitorenkamp. Dit kamp staat 
open voor jongeren uit het 4e en 5e middelbaar. Zij zijn te oud geworden om als kind mee te gaan 
op skikamp, maar zijn ook nog te jong om als volwaardig monitor te functioneren. Door hen mee te 
nemen op hulpmonitorkamp willen wij hen zelf opleiden en begeleiden om een échte Wriemelmonitor 
te worden. Meer nog: we willen in hen investeren. Daarom bieden we dit hulpmonitorkamp aan een 
prijs aan die een pak lager ligt dan het gewone skikamp voor kinderen uit het middelbaar.  
 
We gaan er van uit dat de meeste van onze hulpmonitoren ervaren Wriemelkinderen zijn en dat zij 
en hun ouders onze Wriemel skikampen goed kennen. Dit is natuurlijk geen verplichting. Het 
hulpmonitorenkamp staat open voor iedereen die een Wriemelmonitor wil worden. De enige vereiste 
is dat je voldoende kan skiën.  
 
Hieronder geven we alvast wat informatie over het kamp dat je mee zal begeleiden. Jij zal vooral 
ingezet worden bij het skikamp voor de lagere school. Tegelijk houden we ook een skikamp voor 1e 
tot 3e middelbaar maar door het geringe leeftijdsverschil met het hulpmonitorenkamp zal je daar 
minder verantwoordelijkheden in krijgen.  
 
Het Wriemel skikamp wordt komende winter voor de 14e maal georganiseerd vanuit Wriemel VZW. 
Met WRIEMEL SKI & SNOWBOARD nemen we kinderen mee naar de Italiaanse bergen. Het voorbije jaar 
beleefden we opnieuw samen met meer dan 60 kinderen en een 20-tal begeleiders een prachtige 
week in Ollomont. Wie nieuwsgierig is naar deze avonturen, kan gauw een kijkje nemen op 
www.wriemel.be, doorklikken naar SKIËN. Lees de avonturen in het dagboek, bekijk de foto’s in het 
fotoboek en geniet met ons mee! 
 
Als doelgroep voor dit kamp richten we ons vooral naar kinderen die nog nooit geskied of 
gesnowboard hebben. Naar kinderen die nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien hebben! We 
willen hen op onze eigen wriemel-manier de massa’s sneeuw laten ontdekken en hen het plezier 
laten ervaren om skiënd de berg af te glijden. Kinderen die al kunnen skiën of snowboarden, nemen 
we natuurlijk ook graag mee. Voor hen voorzien we een aangepast aanbod. Toch wil ik meegeven 
dat het dorp en het skigebied zich niet echt lenen voor kinderen die reeds op een professioneel 
niveau skiën of snowboarden. Zij kunnen mee voor de kampsfeer en voor het skiplezier, maar zullen 
niet ontzettend veel bijleren op vlak van skiniveau. Bij Wriemel houden we het allemaal recreatief. 
Verwacht bij thuiskomst opnieuw geen topsporters, maar kinderen die een leuke, avontuurlijke week 
beleefd hebben. 
 
Mijn monitoren zijn echte wriemel-monitoren waar ik terecht fier op ben. Super gemotiveerd en 
volledig vrijwillig. Ze zijn er voor de kinderen en beleven plezier aan wat ze doen. Ikzelf begeleid 
alles mee. We zijn geen professionele skimonitoren, maar hebben genoeg ervaring om een groep 
kinderen op een aangename manier te leren skiën. Daarnaast neem ik een hele kookploeg mee en 
zorg ik ook voor een full-time verpleger. Een skikamp zorgt immers altijd voor kleine (en hopelijk 
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geen grote) kwalen.  
 
WANNEER GAAT HET SKIKAMP DOOR? 
 
 

Voor komende winter (2022-2023) voorzien we vanuit Wriemel 3 skikampen: 

 
Wriemel Skiën KROKUS 
 

 
Voor kinderen geboren in 

2016 tot 2011 
(1e leerjaar tot 6e leerjaar) 

 

 
Tijdens de krokusvakantie 

Van 17/02 tot 25/02 
Info en prijzen: www.wriemel.be 

 
 
Wriemel Ski- of Snowboardkamp KROKUS 
 

 
Voor pubers geboren in 

2010 tot 2008 
(1e tot 3e middelbaar) 

 

 
Tijdens de krokusvakantie 

Van 17/02 tot 25/02 
Info en prijzen: www.wriemel.be 

 
Wriemel hulpmonitorenkamp 
KROKUS 
 

 
Voor hulpmoni’s geboren in 

2007 tot 2006 
(4e tot 5e middelbaar) 

 

 
Tijdens de krokusvakantie 

Van 17/02 tot 25/02 
 

 
HOE KAN JE INSCHRIJVEN?  
 
Inschrijven voor Wriemel ski en snowboard kan vanaf zondag 12 juni via jouw persoonlijke pagina op 
onze site. Ik probeer jouw aanvraag binnen de week te verwerken en te beantwoorden. Indien er 
nog plaats vrij is, stuur ik jou een bevestigingsmail met opdracht tot betaling. BELANGRIJK: om te 
kunnen inschrijven voor ski en snowboard moeten voor elk gewenst gezinslid de gegevens up to 
date zijn EN ook de extra gegevens voor skiën ingevuld zijn. Wanneer het gewenste gezinslid in de 
lijst doorstreept aangegeven staat, dan zijn de gegevens voor dit gezinslid niet correct aangevuld 
en moet je dit eerst aanpassen! 
 
Het kampboekje met de nodige info (benodigdheden, uur van vertrek, aankomst, …) krijg je in 
november per mail doorgestuurd.  
 
We raden aan om zo spoedig mogelijk in te schrijven. Zo ben je zeker van een plaats en kan ik alles 
vlot plannen. Gewoonlijk zit alles altijd snel vol bij wriemel, wees er dus zeker tijdig bij! 
 
WAT KOST EEN WRIEMEL SKIKAMP? 
 
De prijs voor komende winter bedraagt 600 euro per hulpmonitor. Je merkt dat die prijs een pak 
lager ligt dan de prijs voor het gewone skikamp voor kinderen uit het middelbaar. Omdat we ferm 
in dit project geloven, nemen we een deel van de kost van dit kamp op ons.  
In deze prijs zit alles inbegrepen: de verplaatsing met de bus, overnachtingen en maaltijden, huur 
van skilatten, skibotten en skihelm (idem snowboardmateriaal), zelfs de skipassen! 
=> Enkel wie geen lid is van Wriemel, betaalt bovenop de inschrijvingsprijs 5 euro verzekering. 
=> De kinderen hoeven géén zakgeld mee te nemen, er worden géén extra kosten meer  

aangerekend. 
=> Na het kamp zullen de fiscale attesten en formulieren voor eventuele tussenkomst bij de 

mutualiteit en/of werkgever meegegeven worden. 
=> De kinderen hebben geen reispas nodig, wel een elektronische identiteitskaart. Vraag deze  

tijdig aan bij jouw gemeente! 
 
 
Wriemelende groeten, 
 
 
Jurjen Maudens en het Wriemel-team 


