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Skikamp, januari 2016.

2016
was voor onze trouwe Brabander, Monique, de 10e keer dat zij als vrijwilligster is mee gereisd.
Monique heeft zich als snel onderscheiden in erg trouwe maar vooral ook hard werkende vrijwilligster. Wij zijn als stichting dan ook erg blij met haar en stiekem rekenen we al elk jaar op
haar. In ons bestand van vrijwilligers/begeleiders hebben we een fantastische bakker, Kirsten
zij heeft een prachtige taart voor Monique gebakken als dank. Verder geeft het verslag weer
wat zoal de revue gepasseerd is maar vooral hoe de deelnemers het ervaren hebben.
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Voorwoord

Met het ski-kamp van januari 2016 alweer achter de rug begin ik weer vol
enthousiasme aan dit verslag. Het leuke aan het maken van een dergelijk
verslag is dat alles de revue even passeert. De dingen die ikzelf heb meegekregen maar vooral ook de dingen die je niet meekrijgt. Je kunt per slot van
rekening niet overal bij aanwezig zijn. Een van de bijzondere dingen deze
reis was toch wel de heenreis. Tot aan Ingolstadt ging alles heel voorspoedig
daarna verslechterde het weer snel met als resultaat een prachtige witte
omgeving, met ruim 3,5 uur vertraging op sneeuwkettingen aangekomen. De
eerste keer dat we met Stoer zoveel vertraging hadden. Als wintersporter
wil je sneeuw, dus we mekkeren niet. Verder wat weer betreft een geweldige week gehad. De verwachting was steeds erg koud maar uiteindelijk bleek
dat elke dag toch weer mee te vallen.

Ik wens jullie heel veel leesplezier!!
Jim

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Hoi allemaal,

Van het bestuur

Het blijft toch elke keer weer bijzonder als je na zo’n week, en zeker zo’n lange reis, zondagavond weer thuis bent en niet het geroezemoes van 36 mensen om je
heen hoort.
Je hoeft niet van die rare gebaren boven je hoofd te maken om je verhaal te kunnen vertellen :-)
Wij kijken, als organisatie, terug op een zeer geslaagde week. De groep leerlingen/deelnemers was gewoon leuk en opvallend was het ‚mengen’ onderling tussen de
verschillende scholen.
En natuurlijk niet te vergeten het enthousiasme en de wil om te leren (zit)skiën.
In de bus heb ik jullie rol ook al benadrukt en dat willen wij op deze manier nogmaals doen.
Het is ons weer opgevallen dat voor iedereen geldt dat de leerling ALTIJD op de eerste plaats komen. Dat geldt voor het welbevinden, de (medische) zorg voor en
de veiligheid (op de piste en bij onderlinge contacten) en niet te vergeten het stimuleren van en bij activiteiten, etc, etc.
Vervolgens komt de zorg voor en het (sociale) contact met de (mede)begeleiders en na een hele poos ……………………. is er pas tijd voor jezelf.
Dat noemen wij ook niet voor niks een STOER-instelling en die past jullie allemaal.
Daarom bieden wij ook altijd ruimte en tijd, om op bepaalde momenten, iets voor je zelf te doen. Een mooie term hiervoor is: "vrijheid in gebondenheid”
Vielen, vielen Dank für alles
Wir sehen uns wieder, weis nicht wo und wann, aber auf eine sonnige Tag, sehen wir uns wieder!
Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf der WintersportFUNdag am 28 Mai in Zoetermeer.
Liebe Grüsse,
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Dan lekker weer in je eigen bedje schuift en de volgende ochtend je slaap niet door beierende kerkklokken ruw wordt verstoord. Dat is toch gewoon heerlijk!!

Anton aus Tirol
Het bestuur van Stichting StoerWinterWeken sluit zich van harte aan bij de mooie woorden van Anton aus Tirol, het was (weer) een TOPweek!!
Liefs,
Froukje, Willemijn, Jim en Syb

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Inhoud
Zondag

: Frankfurter mit pommes

Maandag : Basi
Dinsdag

: Snert

Woensdag : Zuurkool met worst
Donderdag : Pasta Bolognese
Vrijdag

: Kaiserschmarn / Soep met broodjes

Zaterdag : Friet met Kroket/Frikandel

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19

Voorwoord
Van het bestuur
Inhoud
Even voorstellen (scholen)
Even voorstellen (vrijwilligers)
Dagindeling
Verslag maandag
Verslag dinsdag
Verslag woensdag
Verslag donderdag
Verslag vrijdag
Uitslag slalom
Reacties
Sponsoren

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Inhoud:

Menu
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Even voorstellen (deelnemers)

Eerste rij: Bente, Britt, Christiaan, Daan, Denise, Dennis, Erik.
Tweede rij: Esmee, Jesse, Jessie, Luc, Melle, Nick, Nicky.
Derde rij: Rebecca, Rianne, Rik, Tamara, Tristan, Willem.
Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Eerste rij: Ariënne, Berend, Eveline, Gerard, Hans, Ingrid.
Tweede rij: Jan, Juliëtte, Kirsten, Manouk, Marike, Monic, Monique.
Onder de skileraaren: Fritz, Max, Jan.

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Even voorstellen (begeleiders/vrijwilligers)

6

Groenten snijden

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

Surhuisterveen, 19-10-2016.

Dinsdag
Nick A
Tamara
Rebecca
Dennis
Jan

Verslag maken

Woensdag
Britt
Tristan
Esmee
Melle
Marike

Donderdag
Rik
Christiaan
Denise
Erik
Berend

Britt
Erik
Esmee
Tristan
Kirsten in de
bus
Nick A
Jessie
Daan
Rebecca
Monic

Tamara
Jesse
Willem
Nicky
Gerard

Rik
Christiaan
Luc
Rianne
Ingrid

Denise
Bente
Melle
Dennis
Hans
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Vrijdag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag

Vrijdag
Bente
Luc
Nicky
Jesse
Manouk

Maandag

Verslag schrijven in de pc van Jim, geen andere pc's gebruiken!

Maandag
Jessie
Willem
Rianne
Daan
Henri

Corveelijst

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

Afruimen van de tafels:
- Inruimen afwasmachines
- Pannen afwassen en afdrogen
- Uitruimen afwasmachines
- Vloer vegen

Tafel dekken:
- Borden, bestek glazen op tafels
- Kannen water op de tafels

Werkzaamheden vanaf 17.00 uur:

Corvee

Denk aan:
Wekken
Ontbijt, lunchpakket klaar maken, in tas - insmeren van gezicht, oren
- handschoenen, muts, sjaal
Buiten bij de bus
- skikleding, skibril, helm, drinken
- medicijnen
Bij de gondel
boven bij de gondel - verzorgingsmat, cath. en inc.
Start skilessen
in het bergrestaurant
Lunch
Start skilessen
verzamelen boven bij de gondel
Einde skilessen
in het centrale appartement 2
Eten
Start e.v. avondprogramma

Werkzaamheden vanaf 7.45 uur

07.00 uur
07.45 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00uur
18.00 uur
20.00 uur

Dagprogramma

Skikamp, januari 2016.

Dagprogramma
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Verslag maandag
Maandag 18 januari.
Vanmorgen mochten wij een halfuurtje blijven liggen omdat we gisteravond heel
laat in Neukirchen aan kwamen.Denise,Melle,Dennis en Bente willen ons vertellen
wat zij van deze dag hebben gevonden
Om half acht ging de wekker en de begeleiders
maakten 5 over halfacht
ons nog een keer wakkeromdat het bed wel heel
erg lekker was.Toen we
wakker waren hebben we ons aangekleed en gewassen .Daarna gingen wij ontbijten en
broodjes klaar maken voor de lunch.Alle broodjes moesten in een tas zodat Syb deze
mee naar boven kon nemen
voor de lunch.We moesten
na het ontbijt de helmen,skischoenen en skies
passen.Daarna konden we
pas met de lift naar boven voor de ski piste.De lopers gingen met Max aan de
gang en de zitskieers met Frits.Dennis vond het wel een beetje eng om te vallen
maar het was wel leuk.Denise vond het erg gezellig maar wel erg koud, volgens
denise liep ze in haar bekini rond zo koud.Heb de foto,s nog gezien maar geen
bekini., Bente vond het erg leuk en heel spannend want ze had geen goed evenwicht vandaag en ze was ze nog een beetje moevan gister maar morgen gaat het
beter hoopt ze.Melle weet niks was vandaag ook een beetje uitgeblust.Maar volgens Melle is hij morgen er weer helemaal bij.Om 15.00 uur zijn we met de lift
weer naar beneden gegaan ons omgekleed en s’avonds heerlijke Bassie gegeten.In de avond gingen wij een spel doen ,een kennismakingsspel maar dat weten
we nog niet omdat de staf vergadering heeft.

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Dennis,Denisie,Melle en Bente vertellen hun verhaal.
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Verslag dinsdag
Wij werden om half acht wakker getrommeld door de begeleiders, Siep had het
ontbijt weer goed voor elkaar geregeld en er was ook wat lekkers te drinken.
Toen gingen we ons aankleden en keken we lekker naar het weer, wij moesten ook
heel veel aan doen dat heet in het Duits : zwiebellook.

Rianne vond het erg koud toen ze buiten stond in de ski-kleren, Toen we
boven aankwamen gingen we eerst nog een paar keer oefenen en toen werden we in groepjes verdeeld. Toen de groepjes waren verdeeld ging een
groep naar de Pannekoeken helling en de rest ging verder oefenen. Rik viel
tijdens de lift omhoog op de grond. We hadden ook de zit skiers gezien die
ook met de lift moesten, het gevoel van een pannekoeken lift voelt alsof je
een raket bent. Toen we gingen
lunchen had christan had weer
kseirschmaan en de rest had
een lekker zelf gemaakt
broodje dat we tijdens het onbijt hadden gemaakt. Je
moest snel bochten maken en skieen op de pannekoeken hellinjg en Christian ging als spiedigonsalis naar heel vel oefenen naar bweneden .en somege kinderen konden het niet voldhouden maar
het ging om het plezier. Om drie uur gingen we nog apresskiieen bij de bar . de begeleiding kon
dat lang volhouden !!!!!!

StichtingStoerWinterWeken

Dinsdag 19 Januari

Jim had een geweldige pan snert gemaakt en na het eten had iedereen tijd voor zichzelf einde.

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Verslag woensdag
We hebben vandaag in de sauna gezeten daar kon je lekker
chillen.

S’ochtends zijn we om 7 uur gewekt daarna hebben we onbeten.
Daarna zijn we naar de skikelder gegaan skischoenen aan gedaan en toen met de skilift naar boven en toen wachten op de ski leraar.
Het was koud weer en het sneeuwde best hard er stond niet zo’n harde wind.
Daarna zijn we verdeeld in drie groepen de staande skiërs gingen met Jan mee naar boven en de zitskiërs gingen
met Frits mee naar boven en hebben allemaal tot 12 uur geskied we hebben een paar keer de slalom geskiëd dat ging goed.
Het vrij skiën vonden we ook erg leuk we willen ook nog een keer boven aan de piste beginnen en dan keihard naar beneden skiën. Dat gaan we morgen vragen aan de
ski leraar.
We begonnen op de piste met een warming up onder leiding van Max.
Willem was met Henri en Max wezen skiën Jesse was met Jim aan het skiën
De groep van Max heeft alleen bochten leren skiën.
De zitskiërs hebben geoefend met hun pizzapunten maken ook hebben ze geoefend om parallel te
skiën dat is gewoon recht naar beneden skiën.
We hebben zuurkool gegeten en vla als nagerecht.

StichtingStoerWinterWeken

Het was boven in de sauna heel erg heet we hebben ook nog
erg gezweet en we hebben een koude douche genomen water
gedronken.

Gemaakt op woensdag 20 januari 2016
Gemaakt door
Willem
Jesse
Gerard
Het verslag is geschreven door Nicky

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Verslag donderdag

Verslag donderdag 21 januari 2016

Na de warming up ging de groep van Jan naar
de pannenkoekenlift om daar eerst warm te
skiën. Daarna gingen ze naar de blauwe piste
om daar nog sneller en beter te leren skiën.
De meesten vonden het leuk, maar soms ook
wel een beetje eng.
Na de middag ging deze groep weer naar de
pannenkoekenlift om slalom te oefenen en
ook op tijd te skiën, dit ging goed en was erg leuk!

De groep van Max ging na de warming up eerst goed slalom van de babypiste, dat ging bij Daan
en Jesse zo goed dat ze al snel naar de pannenkoekenlift mochten. Super!!
De anderen bleven tot aan de middagpauze op de babypiste en na de lunch mocht iedereen naar de pannenkoekenlift!! GEWELDIG!!
Daan viel in de lift en dat was niet grappig! Na even gerust te hebben zoefde hij de helling weer af.
Na deze vierde dag (alweer!) gingen we met z’n allen naar de apres ski. Dit was weer erg gezellig.
Manouk, Kirsten, Eveline en Ingrid waren verkleed als Oostenrijkse dames en Jan, Syb en Jim
droegen een Lederhose! Dit was erg leuk en grappig. Natuurlijk werd er ook weer op de bar gedanst, dit keer stonden Daan, Esmee, Jessie, Bente, Tamara en Tristan boven op de bar!

StichtingStoerWinterWeken

De zitskiërs hebben van Fritz geleerd hoe ze bochtjes moeten maken, links en rechts. Dit
ging heel goed, ondanks dat het best wel moeilijk was. Jessie viel een paar keer, omdat ze
het best moeilijk vond de balans te houden. Maar ze bleef het wel proberen.

Daarna gingen we lekkere pasta à la Syb eten en was de dag alweer bijna voorbij.
We vinden het heel er g jammer dat het morgen de laatste keer is dat we gaan skiën en dat deze
week dus al bijna weer voorbij is.

Groetjes Jessie, Daan, Rebecca, Nick en Monic

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Onze laatste dag in Neukirchen. We moeten weer vroeg op voor het ontbijt. Gelukkig nog
steeds de lekkere broodjes die we elke morgen hebben. Het is toch wel een andere dag vandaag. Vandaag hebben we de wedstrijd. We gaan de slalom doen. 2x naar beneden en wie zo
nauwkeurig dezelfde tijd skiet… die wint. We stappen in ieder geval op tijd de gondel in naar
boven. Boven is het nog wel even wachten op skileraar Jan die de hesjes nog moet uitdelen.
Eenmaal de hesjes aan gaan we met zijn alle naar de blauwe piste met de sleepjes lift. Ja
iedereen gaat daar de wedstrijd doen!! We zijn verdeeld in 3 groepen. 2 groepen staanders
en 1 groep zitters. We gaan er allemaal voor helemaal omdat de andere allemaal staan aan te
moedigen en er is zelfs een koebel die we horen.
Na de wedstrijd mogen we nog even vrij skien. De een gaat nog even oefenen met zitskien,
de andere doen wie het hardst recht naar beneden kan en sommige doen nog wat oefeningen
met Jan, achteruit skien bijvoorbeeld. Eigenlijk vindt iedereen het wel jammer dat we dan
echt de laatste afdaling moeten gaan maken.
Tussen de middag krijgen we van het bergrestaurand Kaiserschmarrn. Dat is een soort dikke pannenkoek in stukjes. Lekker hoor.
En dan echt afscheid nemen van het skigebied. We gaan voor de laatste keer deze week met de gondel naar beneden. Voordat we de gondel
in gingen nog wel even wat begeleiders inpeperen…. Haha, vooral Monique en Manouk werden even door Jan ingepeperd.
Beneden is het meteen de koffers inpakken en zorgen dat deze in de bus terecht komen. Snel nog even heerlijke soep eten. Bij deze willen
we ook Syb zeggen dat hij elke dag heerlijk gekookt heeft, bedankt!!!
Na het eten gaan we ons klaar maken voor de disco. Mooie kleding aan en op naar De
Kanne. We beginnen eerst even met dansen, daarna krijgen we de prijsuitreiking van
de wedstrijd. Iedereen heeft een medaille gewonnen en krijgen wij een diploma met
een foto. Erg leuk. Daarna nog even dansen. Op heerlijke muziek. Tristan mocht zelfs
nog even achter de draaitafel staan. In de disco was het voor iedereen even lekker
uitleven. Met name de jongens!! Oja, en Tamara was haar rolstoel kwijt. Kirsten kon
niet mee dansen vanwege een pijnlijke knie…. Die had even haar rolstoel geleend. Gelukkig heeft ze hem weer terug gekregen.
Na de disco iedereen lekker het bed in. De bus is ondertussen gepakt, de dagpakketjes staan klaar. Morgen stappen we vroeg de bus weer in.
Onze eerste stoer week zit er op. We hebben genoten…..!!!!

StichtingStoerWinterWeken

Vrijdag 22 januari 2016

Verslag vrijdag

Groetjes,
Tristan, Tamara, Erik en Esmee

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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Wedstrijd-indeling week 3

Jongeren
Britt
Erik
Rebecca
Rik
Denise
Nicky
Rianne
Christiaan
Jesse
Melle
Willem
Luc
Esmee
Daan
Jessie
Tamara
Dennis
Tristan
Bente
Nick

Rugnumm
Priori- Begeer
Zeit 1
Zeit 2
Differenz tering leider Skileraar
100
00:24,16 00:24,13 00:00,03
1
Jan
96
00:25,74 00:25,69 00:00,05
2
Jan
92
00:30,73 00:30,60 00:00,13
3
Jan
99
00:29,83 00:29,51 00:00,32
4
Jan
7
00:52,19 00:50,49 00:01,70
5
Jan
91
00:30,50 00:28,84 00:01,66
6
Jan
94
00:30,60 00:24,72 00:05,88
7
Jan
1
00:30,38 00:29,93 00:00,45
1
Max groep 1
98
00:35,11 00:35,96 00:00,85
2
Max groep 1
97
00:51,55 00:53,52 00:01,97
3
Max groep 1
3
00:44,22 00:37,93 00:06,29
4
Max groep 1
95
01:04,18 00:53,77 00:10,41
5
Max groep 1
4
01:25,17 01:17,80 00:07,37
1
Max groep 2
93
02:40,41 03:22,71 00:42,30
2
Max groep 2
Kirsten Fritz
zitski
00:28,06 00:28,18 00:00,12
1
Berend Fritz
zitski
00:26,14 00:25,91 00:00,23
2
Manouk Fritz
zitski
00:26,53 00:26,04 00:00,49
3
Jan/Juli
ëtte
zitski
00:29,25 00:30,70 00:01,45
4
Moniqu
Fritz
e
zitski
00:24,87 00:26,89 00:02,02
5
Fritz
Juliëtte/
Jan
zitski
00:00,00 00:00,00 00:00,00
-Fritz

Surhuisterveen, 19-10-2016.
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uitslag slalom
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En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, als ik de kans krijg ga ik zeker weer mee!!

Waar was jij goed in?
Ik kon heel goed bochtjes naar rechts maken in mijn zitski

Wat was het leukste deze week?
Dat we heerlijk gek konden doen. We mochten met de apres ski op de bar staan en zitten. Met
dansen in de disco konden we ons lekker uitleven. En samen met mijn zitski-begeleidster Monique
heerlijk gek en hard naar beneden skien
Het minst leuk was toch wel de sneeuwbal die ik van Jan in mijn nek kreeg. Volgens hem hoort
dat er
wel bij.

Bente

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, dit heb ik ook al een beetje afgesproken met Selina, die was vorig jaar met school mee ennu
kunnen we samen.

Waar was jij goed in?
In de wedstrijd was ik goed. Samen met mijn zitski begeleidster werd ik eerste. Dit hebben we
gedaan omdat we gingen zingen onderweg. Zo konden we samen kijken of we twee keer dezelfde
tijd zouden neer zetten.

Wat was het leukst deze week?
Eigenlijk heb ik genoten van alles wat ik gedaan heb. Maar dat ik op de bar heb gestaan met
mijn
rolstoel. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat gedaan heb!
En wat ik het minst leuk vond. Dat was dat ik samen met mijn zitski-begeleidster Kirsten languit
in de
sleepjeslift gevallen ben.

Jessie:

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, en dan hoop ik dat er veel van dit jaar ook meegaan!!

Waar was jij goed in?
Contact zoeken met andere deelnemers van de andere scholen. Dit ging mij makkelijk af.

Wat was het leukst deze week?
De wedstrijd, daar ging ik echt heel snel langs de poortjes. Ik had een verschil van 1.45 seconden
tussen mijn beide afdalingen. Ik werd daarmee vierde!
Het minst leuke van het zitskien is toch wel dat je veel valt.

Tristan:

En wij als begeleiding.
We vonden ze allemaal toppers!!!

En dan zit de week erop en moeten we helaas weer afscheid nemen van Neukirchen. We moeten
weer in de bus naar huis. De begeleiders staan om half 6 al broodjes te smeren en om 6 uur
worden ook alle deelnemers gewekt. Om kwart voor zeven kunnen we de bus gaan laden. Ja… Nu
moeten we echt weg.
Het eerste stuk kunnen we lekker door rijden. Geen regen, geen sneeuw, de sneeuwkettingen
hebben we gelukkig niet nodig. Bij de grens van Oostenrijk-Duitsland is het even druk, al met al
staan we even een kwartiertje in de file. In Duitsland is het ook druk op de weg en we krijgen
weer wat sneeuw. Maar Jim stuurt de bus overal goed tussendoor en hebben we om half twaalf
onze eerste stop.
In de bus hebben de deelnemers verteld wat hun leukste ervaring was in deze week. Van het
skien, tot het apres skien, tot de sauna tot de gezelligheid die we hebben gehad.
Het was een top week als je zo alle reacties van de deelnemers leest.

Zaterdag 23 januari 2016
Dag 7 van stoer

Skikamp, januari 2016.

reacties
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En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, als het mag van mijn ouders en van mijn school dat ik een extra week vrij mag.

Waar was jij goed in?
Skien. Ik mocht al snel naar de langere piste met sleepjes lift.

Wat was het leukste deze week?
Het skien natuurlijk. Het was voor het eerst dat ik mee was en ik vond het leren skien echt heel leuk.
Ik mocht mee met skimeester Jan. Die was ook leuk!
Het minst leuke was… het eten…

Rebecca

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja!!

Waar was jij goed in?
Skien, het ging namelijk erg makkelijk. Zelf achteruit skien heb ik gedaan.

Wat was het leukste deze week?
Skien. Gewoon omdat het leuk was. Het was voor mij de eerste keer dat ik ging skien en het ging
volgens mij wel erg goed. Ik ging al snel naar de blauwe piste met skileraar Jan. Ook zijn we iets het
skigebied in geweest.
Het minst leuke was dat wel om 22:00 al naar bed moesten omdat we erg vroeg moesten opstaan
om om 9:00 weer bij de gondellift te staan.

Erik

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, zeker weten!

Waar was jij goed in?
Ik was erg gezellig en kan goed andere aan het lachten maken. Dit heb ik dan ook veel gedaan.

Wat was het leukste deze week?
Het skien in de zitski en het ontmoeten van nieuwe vrienden. En natuurlijk de gezelligheid van
iedereen.
Het minst leuke was goed balen. Ik werd ziek op de wedstrijd dag en moest de slalom daarom laten
gaan.

Nick

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja!!

Waar was jij goed in?
Ik heb deze week jongens opgemaakt en dit stond ze erg goed.

Wat was het leukste deze week?
Het skien en de gezelligheid onderling met alle deelnemers. Ik heb erg gelachen met iedereen.
Het minst leuke was dat ik niet al het eten lustte. Maar heb wel alles geprobeerd te eten. Behalve de
snert dan.

Denise

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Dat weet ik nog niet. Wil wel heel graag nog een keer mee, maar ik kan niet mee met Stoer zonder
Jan en Kirsten.

Waar was jij goed in?
Gezelligheid brengen in de groep.

Wat was het leukste deze week?
De apres-ski was weer erg leuk. Het dansen, het meezingen, de polonaise de winkel door, de Heidis
en Antons natuurlijk.
Het minst leuke was toch wel dat ik erg stijf werd door de kou. Gelukkig goed doorbewogen door
Kirsten waardoor ik weer minder stijf was.

Dennis
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En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee?
Ik zou heel graag weer mee willen met Stoer.

Waar was jij goed in?
Ik praat snel en makkelijk met andere jongeren.

Wat was het leukste deze week?
Het skien natuurlijk. Dit deden we het meeste op de dag namelijk.
Het minst leuke vond ik de apres ski. Hier hou ik niet zo van.

Melle

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Nee, ik zit dan in het examenjaar en moet dan veel leren. Maar als er echt nog een plekje is… wil ik
wel heel graag.

Waar was jij goed in?
Ik heb veel doorzettings vermogen om het skien wel te leren. Want het is echt heel moeilijk. Toch
ben ik het blijven proberen.

Wat was het leukste deze week?
Eigenlijk alles. De apres ski met het dansen op de bar met de Heidis, het skien van de wedstrijd
waarbij Max mijn geholpen heeft de blauwe slalompiste af. Dat vond ik heel stoer van mijzelf. En wat
ook heel leuk was, dat ik 1x omlaag mocht in een zitski. Dat ging super hard.
Ik vond echt alles leuk, er was echt niets wat niet leuk was. Het was goed georganiseerd.

Esmee

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Hier ga ik nog even over nadenken.

Waar was jij goed in?
Doorzetten, vallen en opstaan met hulp. Het aanleren van de bochten was moeilijk omdat ik goed op mijn
rechterbeen moest staan. Aan het eind van de week kon ik dit wel!

Wat was het leukste deze week?
Het skien en de gezelligheid van iedereen die mee was. Bij het skien was het rechtdoor skien het allerleukste. Dat ging lekker hard en hoefde ik geen bochtjes te maken. Wel ben ik daardoor wel twee keer gevallen
omdat het een beetje te hard ging.
Het minst leuke was eigenlijk wel dat ik mee moest naar de apres ski en ik eigenlijk niet wilde. (wij waren wel
blij dat hij er gewoon bij was!)

Luc

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja!

Waar was jij goed in?
In het skien. Ik kon goed bochten maken en zelfs springen in de bochten. Dit hebben we geleerd van
Jan, onze skimeester.

Wat was het leukste deze week?
Het lol maken met Rebecca en alle andere deelnemers die mee waren. En het gamen met Britt.
Het minste van deze week was toch wel dat ik een kamergenootje had dat aan het snurken was.

Rik

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Geen idee, dat weet ik nog niet.

Waar was jij goed in?
In het kletsen en praten met de andere deelnemers.

Wat was het leukste deze week?
De mensen en de groep waar mee we deze hele week hebben opgetrokken. Iedereen was gezellig,
deed gek en iedereen hielp elkaar.
Het minst leuke was de lange busreis.

Rianne
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En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee?
Als ik mee mag, zou ik heel graag nog een keer mee willen met deze reis.

Waar was jij goed?
Ik heb vrienden gemaakt met leerlingen van andere scholen. Dit vond ik erg leuk en gezellig.

Wat was het leukste deze week?
De skilessen van skimeester Jan. Hij heeft mij goed leren skien en bochtjes maken. En op de vrijdag
mochten we vrij skien. Dat was helemaal leuk. Daar gingen we doen wie het hardst naar beneden
kon.
Het minst leuke van deze week was het vroege opstaan.

Nicky

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee?
Ja, misschien wel.

Waar was jij goed in?
Ik ging voor de allereerste keer skien en ik kon dit na deze week goed. Ik maakte goede bochten en
rem goed. Dus ik mocht de blauwe piste af met de sleepjes lift en kreeg les van skileraar Jan.

Wat was het leukste deze week?
De prijsuitreiking en de disco op de laatste dag. Daar werd erg goede muziek gedraaid!!
Het minst leuke vond ik dat er geen leuke winkels waren om te winkelen.

Jesse

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ja, ik wil heel graag nog een keer mee.

Waar was jij goed in?
Wat heel goed ging bij mij was het slalommen. Ik kon goed de bochtjes maken met mijn ski’s.

Wat was het leukste deze week?
Eigenlijk wel het inpeperen en het sneeuwballen gooien naar alle begeleiders. Sommige heb ik zelfs
goed geraakt. Maar ook de sauna was heel leuk. En lekker warm na een dag skien in de kou.
Het minst leuke was dat we wel vroeg naar bed moesten… en weer vroeg moesten op staan. Dit vond
ik wat minder leuk.

Willem

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Daar ga ik nog even naar kijken, of het mij uitkomt met mijn school.

Waar was jij goed in?
In het skien. Omdat het mijn eerste keer was en ik kon na een week al de blauwe piste af en met de
sleepjes lift weer omhoog.

Wat was het leukste deze week?
Dat we met de jongens in de sauna mochten. Omdat het na een koude dag in de sneeuw lekker
warm was. Het was voor mij ook de eerste keer in de sauna, en zou dit zeker nu wel vaker willen.
Deze week was een leuke, gezellige en er was echt niets wat niet leuk was.

Christiaan

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee??
Ik zou het heel graag willen, dus ik denk het wel.

Waar was jij goed in?
Doorzetten. Het skien leren was heel leuk, maar erg moeilijk en best vermoeidend. Maar ik heb
doorgezet en zo kon ik de laatste dag ook van de blauwe piste af en met de sleepjes lift omhoog. Ik
heb ook het doorzettings tshirt gekregen van Stoer.

Wat was het leukste deze week?
Alles aan deze week was leuk. Maar het allerleukste was het skien zelf en de apres ski. Ik heb voor
het eerst op een bar gedanst samen met 2 Heidi’s. Ook iedereen was leuk en gezellig.
Het minst leuke was dat ik wel een keer gevallen ben in de sleepjeslift. Ik ben zelf een stukje mee
gesleept toen ik gevallen was.

Daan
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ik heel graag weer
mee.

het mag en kan wil

Waar was jij goed in
Gezellig met iedereen omgaan. Alle deelnemers wa-

Britt
Wat was het leukste van
deze eek?
Skien natuurlijk. Ik voelde
mij heerlijk zo op de ski’s.
Ik voelde mij vrij. Het
skien ging mij gemakkelijk
af. Al de eerste dag mocht
ik mee skileraar Jan. Die
was wel heel leuk.
Het minst was de terugbusreis. Daar werd ik helaas
ziek.
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En…. Volgend jaar in week 11/12 weer mee?
Ja, zeker!! Als

ren leuk en het was een leuke groep.

En…. Volgend jaar in week 11/12 weer
mee?
Dan wil ik zo ie zo weer mee. Ja dus.

Waar was jij goed in?
Ik was erg goed ik het vallen in mijn zitski. Volgens mijn
zitski begeleider
Berend viel ik elke
keer goed
met mijn arm naar voren.

Tamara
Wat was het leukste van deze week?
De skiwedstrijd. We gingen extra hard en zijn tweede geworden. Het zitskien was zo ie zo
heel leuk.
Helemaal omdat ik al een klein beetje los kon skien. Verder waren de Heidi’s met de apres
ski ook
heel erg leuk. Helemaal omdat ik mee op de bar mocht staan.
Het minst leuke was de corvee…. Dus eigenlijk was alles leuk in deze week.
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De Cruijff foundation en
de genoemde bedrijven
hebben een bijdragen
geleverd aan het mogelijk maken van deze skikamp.
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Sponsoren

Bergrestaurant
wildkogel arena.
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