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Voor jullie ligt het verslag van het SchoolSkiKamp Januari 2020 van StoerWinterWeken.
20 leerlingen van Heliomare Onderwijs, Mytylschool De Brug, Onderwijscentrum De Twijn en Mytylschool Prins
Johan Friso die allemaal voor de eerste keer mee gaan met Stoer richting de sneeuw in Oostenrijk. Sommige
hebben weleens op de ski’s gestaan in een sneeuwhal in Nederland, sommige hebben helemaal nog nooit iets
met skiën gedaan. Andere zijn weleens vaker een weekje weggeweest zonder hun ouders, andere gaan voor het
eerst alleen een hele week weg. Maar dat ze er allemaal zin in hebben. Dat was wel duidelijk!
Zondagochtend vroeg op 12 januari stapten alle leerlingen en alle begeleiders en vrijwilligers op diverse plekken
in Nederland op de bus. Sommige keurig op tijd, sommige iets te laat. Iets met een begeleider die de tijd op de
info-avond verkeerd had doorgegeven…. Maar als iedereen er in zit, en in Duitsland ook Jim zich bij ons voegt,
kunnen we op weg naar Neukirchen am Grossvenediger.
De busreis verliep zeer voorspoedig. Al om 17:15 zitten we
aan onze “wurst mit pommes” in het wegrestaurant Inntal net
over de grens bij Oostenrijk. Ook het laatste stukje door de
bergen ging snel, geen ketting plicht bij de Pass Thurn, dus al
vroeg komen we aan bij ons appartement. Het uitpakken, kamers
klaarmaken, helmen uitdelen, alles verliep weer in een sneltrein
vaart. Na het praatje van Henri was het al snel stil…. Immers
maandag gaan we de berg op en beginnen met de skilessen.
Deze hele week hebben we genoten van heerlijk weer! Sommige dagen waren zoals de Oostenrijkers het ook
wel noemen “Kaiserwetter”, of wel zon en blauwe luchten. Alle dagen konden we naar boven en hebben we
geweldige skidagen gehad welke we op de vrijdag afgesloten hebben met de StoerSlalomWedstrijd. En echt alle
leerlingen hebben aan deze slalom kunnen meedoen. Trots!! Tussendoor zijn we natuurlijk ook nog naar de
après ski geweest, hebben we gewinkeld, spelletjes gedaan, feest gevierd….. Kortom, het was een geweldige
week!
Dit alles kunnen jullie nalezen in dit verslag, geschreven door de deelnemers zelf.

Heel veel leesplezier,
Jim, Willemijn, Henri, Rob, Marc, Jan en Kirsten.
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Sponsoren en iedereen bedankt!
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Tijdens dit schoolkamp hadden wij een heuse kok mee, Pietie Meidertsma.
Zij heeft ons heelijk verzorgt met het eten. Van pasta met rode saus, tot
heerlijke wraps uit de oven. In de ochtend zorgde Pietie ervoor dat de
koffie stond te pruttelen en het ontbijt klaar stond voor ons allemaal.
In de middag hielp de Corveeploeg mee met het bereiden van de
Maaltijd. En niemand die dat erg vond. Want het was supergezellig in de
keuken, altijd een lach en altijd een praatje. De eerste en de laatste dag
aten we onderweg wat in het wegrestaurant. Maar de dagen in Oostenrijk
hebben wij genoten van de kookkunsten.
Want wat hebben wij lekker gegeten!!

Bedankt!!
Zondag

: Diner

Wurst mit Pommes in Kufstein

Maandag

: Diner

Italiaanse gehakt-groente-pastaschotel
Tomaten-komkommersalade
Blanke vla met frambozensaus

Dinsdag

: Diner

kiprollade, groente-rijstschotel met romige
kerrie saus
IJsbergsla met ananas en rozijnen
Bananenyogurt

Woensdag

: Lunch

Pompoen of romige groentesoep
Broodje knakworst
Wraps uit de oven, gevuld met groenten,
witte bonen, cervelaatworst met crème
fraiche en rode salsa
IJsbergsta met mais en paprika
Bakje vruchtenyogurt

Diner

Donderdag

: Diner

Stamppot rodekool met appel, ui en spek
Rookworst met jus
Blankevla met abrikozensaus

Vrijdag

: Lunch
Diner

Kaiserschmarrn boven op de berg
WinterBBQ geregeld door AlpenChalet

Zaterdag

: in de bus
Diner

Boterhammen met spek-groenteomelet
Kroket/frikandel met patat in Babberich
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Dagprogramma
07:00
07:45
09:00
09:15
10:00
12:00
13:00
15:00
18:00
20:00

Wekken
Denk aan:
Ontbijt, lunchpakket klaarmaken, in tas
- Insmeren van gezicht en oren
Buiten bij de bus
- Handschoenen, muts, sjaal
Bij de gondels
- Skikleding, skibril, skihelm
Start skilessen
Boven bij de gondel
- Medicijnen, drinken
Lunch
In bergrestaurant
- Verzorgingsmat, cath. en inc.
Start skilessen
Einde skilessen
Verzamelen boven bij de gondel
Avond eten
In het centrale appartement 2
Start evt. avond progamma

Corvee
Werkzaamheden vanaf 07:45:

Werkzaamheden vanaf 17:00:

Tafel dekken:
- Borden, bestek
- Kopjes en glazen
- Plastic zakjes, stift en tape

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

Afruimen van de tafels:
- Inruimen afwasmachines
- Pannen afwassen en afdrogen
- Uitruimen afwasmachines
- Vloer vegen
Elke groep in een appartement houdt de kamers, afvalemmers en toiletten op orde.

- Tas voor broodjes gereed zetten

Corveelijst
Maandag
Boris
Jeremy
Kim
Luc
Jan/JanJaap

Dinsdag
Esmee
Thom
Wade
Willem
Gerda/Robert

Woensdag
Fransien
Mees
Michael
Siebe
Djimmer/Manouk

Donderdag
Beyza
Thijmen
Jennifer
Robert
Marc/Rob

Vrijdag
Jayson
Tommy
Hugo
Joas
Juliëtte/Gijs

Verslag maken
Maandag
Hugo
Willem
Esmee
Michael
Gijs/Rob

Verslag schrijven op de PC van Jim, geen andere PC’s gebruiken!
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Siebe
Luc
Jayson
Robert
Jennifer
Mees
Tommy
Beyza
Joas
Jeremy
Thom
Kim
Djimmer/Ingrid
Robert/Gerda
Manouk/JanJaap

Vrijdag
Fransien
Thijmen
Boris
Wade
Berend/Kirsten
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Begeleiders: Manouk Bohnen
Robert van Putten

Deelnemers: Jayson
Jeremy Moeliker
Boris van Scheijndel
Tommy Wang

Begeleiders: Jan Jaap Bouman
Gerda Prins

Deelnemers: Luc Beuving
Willem gerritsen
Joas Hekman
Esmee Modderman
Thom Wensink

6

Begeleiders: Jan vd Ploeg
Kirsten Schuuring

Deelnemers: Wade Fischer
Siebe van Galen
Jennifer Seuters
Kim van Westbroek
Michael Zwitsers

Begeleiders: Juliëtte Woltjer
Ingrid Lamers

Deelnemers: Beyza Aksit
Fransien Angenent
Thijmen van Dellen
Mees Mulder
Robert Nydie
Hugo Brune Snip
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Organisatie:

Willemijn Kleinendorst

Jim Toet

Vrijwilligers:

Djimmer Riemersma
Marc Stallinga
Berend Bijlsma
Rob Timmers
Margriet Slofstra
Henri van Doormaal
Gijs Hovenkamp
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Skileraren voor de zitters:

Fritz en Kim Nachförg

Skileraren voor de staanders:

Donny
Max
Kittenberger

Henri van Doormaal
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Het weer:

De dag leek bewolkt te worden,
maar eenmaal boven zon met af en toe een wolkje.

Vandaag dan de eerste dag dat we mochten skiën.
Al vroeg moesten we aan het ontbijt zitten. Dit stond
al keurig voor ons klaar. Om 9:00 moesten we met zijn
allen buiten staan. Eerst moesten we nog skischoenen
passen en ski’s halen bij de verhuur. Dat was best wel
een gedoe hoor! Maar toen we allemaal onze schoenen
aan hadden, en onze ski’s hadden, konden we naar boven
met de gondel. Voor de zitskiërs waren ook alle zitski’s in
elkaar gezet en waren ook al op weg naar boven op de berg.
Boven zag het er allemaal heel mooi uit. Alles was wit. Na de uitleg over
skiën en over hoe we het moesten doen gingen we voor het eerst de
piste af. De zitskiërs gingen naar de sleepjes lift. En de staande skiërs
bleven nog op het oefenheuveltje. Eerst moesten we het remmen leren
in pizzapunt. Na een uurtje oefenen. En ja, het is best heel moeilijk.
Gingen we lunchen. Na de lunch kwam er nog een skileraar, Donny. Daar
gingen de skiërs heen die al konden remmen en al een beetje bochtjes
konden maken. De andere bleven bij skileraar Max en skileraar Henri.
We hebben nu 2 uur geskiet en daarna gingen we weer met de gondel
naar beneden. Daar mochten we lekker rusten, even douchen.
De eerste warme maaltijd van onze kok Pietie, pasta. Het was erg lekker. Na het eten mocht iedereen wat voor
zich zelf doen en moesten we ook met een paar een verslag maken. Daarna komt er nog een kennismakingsspel.
Zodat alle leerlingen en de begeleiders elkaar wat beter gaan leren kennen. We hebben er zin in.
Hugo: Het allermooiste van vandaag was het uitzicht wat je
boven in de lift hebt over het skigebied heen.
Willem: Het leukste van vandaag is toch echt wel om in een
‘pizzapunt’ naar beneden te skiën. De manier van lesgeven
door de skileraren was erg prettig. En dan heeft hij ook nog
geleerd om een noodstop te maken met de ski’s.
Esmee: Om met enige vaart bochten te kunnen maken en zo
de berg af te skiën was toch wel het leukste. En dat de skileraar
weinig kritiek had op haar skiën had vond ze ook wel heel erg
leuk.
Michael: Met zijn hoogtevrees vond hij toch wel heel leuk om
in de gondel omhoog te gaan de berg op. Daarnaast was het
met heel veel vaart naar beneden skiën ook wel heel erg leuk.
Daarnaast heeft hij ook geleerd om niet te vallen.
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Het weer: Zonnig, met iets minder bewolking dan maandag.
De ochtend begon weer met opstaan. We werden allemaal wakker
gemaakt en daarna moesten we allemaal naar appartement 2 waar al
een leuke sfeer was. Het ontbijt was weer lekker en de broodjes voor
tussen de middag moesten we ook smeren. Die gaan mee de berg op. Na
het onbijt trokken we allemaal weer de skikleding aan en gingen we naar
de lift toe. Bij de ingang van de lift gebeurde er ineens iets heel
onverwachts. Er kwam een beer op ons afgelopen. Hij wilde ons allemaal
een knuffel geven! Best eng. Deze beer bleek de mascotte te zijn van de
WildKogelArena, of wel het skigebied. Deze mascotte heet Kogel-Mogel.
De knuffels werden wel high-fives en we kregen ook allemaal een
snoepje. De beer stapte zelf achter ons de lift in. Vervolgens gingen we
met de lift de berg weer op. Daarn aangekomen maakten we ons snel
klaar om op pad te gaan.
Het was vandaag best warm op de piste omdat de zon de hele tijd scheen.
De dag verliep super goed en het skien was vandaag leuk en soms ook best
een beetje lastig. Ook gingen er wel wat dingetjes mis. 1 van onze deelnemers
zag een hele mooie vrouw van de berg af skien en hij vergat pardoes een
bocht te maken. De noodstop mislukte en hij gleed gewoon door….
Tegen de mevrouw aan. Oeps….
Vandaag was ook de eerste keer dat we naar de après-ski gingen. Nadat we
terug gingen naar beneden met de lift gingen we gezellig wat drinken bij een
après-ski bar. Bij de bar werd leuke muziek gedraaid waar we gezellig op
konden dansen. Het waren vooral Nederlandse liedjes die we allemaal mee
konden zingen. Dit deden we dan ook!
Kortom, het was een leuke maar drukke dag.
Het uitzicht was ook heel mooi op de berg en in de lift terug.
Siebe: Het leukste was het skiën en de après-ski was ook echt
heel leuk. En weet je wat ik nou het liefste zou willen…. Aan het
einde van de week van de zwarte piste af skiën!!
Tommy: Max en Henri zijn echt hele goede skileraren.
Robert: Ik heb geleerd om bochten te maken zodat we niet de
bosjes in skiën. 1x ging ik een klein beetje te hard en toen ging ik
bijna tegen de liftband aan.
Jeremy: Ik ben samen met Manouk en erg goed team en vond
de dag ook erg leuk. We hebben vandaag veel gewerkt aan
evenwicht houden. Het uitzicht op de bergen vind ik ook mooi”
Allemaal: het eten was weer heel lekker!
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Weer: Een heerlijke zonnige dag met strak blauwe lucht…. Kaiserwetter!
We zitten alweer halverwege de week. Wat gaat de tijd snel.
Vandaag hebben we alleen in de ochtend ski-les. Dus ook
deze woensdag zitten we om 8:00 aan het ontbijt. Alleen
hoefden we vandaag geen lunch te maken. Na het ontbijt skikleren
aan en skischoenen aan. Dat is altijd wel even een gedoe hoor!
Gelukkig krijgen we hulp om alles aan te krijgen. Om 9:00 gingen
we weer met zijn allen naar boven. En ook nu weer boven
aangekomen, de zon straalt, de lucht is blauw.
Wat een heerlijk weer om te gaan skiën.
Bij zowel de staande skiërs als de zitskiërs ging
het vandaag om bochtjes maken! Ook het goed
remmen bij de staande skiërs werd geoefend.
Sommige hadden daar nog wel een beetje
moeite mee en botste zelf tot 3x aan toe tegen
iemand aan…. Toch Beyza? Maar gelukkig
kwamen er geen ongelukken van en hadden ze
alleen maar de slappe lach toen het gebeurde.
Dat we vandaag alleen de ochtend skiën vindt
niet iedereen een probleem. Sommige geven aan
toch wel wat pijntjes te hebben in de voeten, in
de rug en in de benen.
En ondanks dat de zon vandaag weer volop scheen hebben sommige jongeren toch ook wel last van koude
handen en voeten! Om 12:00 daarom lekker naar beneden om broodjes knakworst te halen bij Pietie.
In de middag konden we wandelen door het dorpje Neukirchen am Grossvenediger, winkelen, ravotten in de
sneeuw en we konden zelf naar de sauna. Heerlijk warm na een ochtend skiën.
Luc: Het leukste was dat we vandaag bochten hebben leren maken.
En ik heb door het vrij zijn in de middag andere beter leren kennen.
Maar hij wilt graag weer dat het morgen is, want hij wil graag
weer meer leren skiën
Jennifer: Ik heb altijd wel koude voeten, en nu in de sneeuw is het
nog erger, maar dat geeft niet hoor. Want het skiën is echt zo leuk.
Vandaag heb ik zelf bochten gemaakt!
Beyza: Het leukste was dat ik vandaag gelijk naar de lift mocht om mijn
Bochten te oefenen. Ook moest ze van de skileraar een pizza nadoen.
Thom: Ondanks dat ik een beetje zeer had aan mijn rug vind ik het skiën
heel erg leuk. Wel lastig dat de skileraar een andere taal spreekt, maar
de andere skileraar kan dat gelukkig wel vertalen.
De sauna was heerlijk warm vandaag.
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Weer: Zonnig begin met af en toe een wolkje,
maar wel met een koude wind! In de middag wat meer bewolking
We zijn opgestaan met veel spierpijn. Mees en Joas bleven daarom nog
even liggen en waren dus te laat bij het ontbijt. Iedereen, behalve Mees,
was op tijd bij de gondel om in de gondels te stappen. Boven op de piste
ging de groep uit elkaar. De zitters naar de sleepjeslift om nu beide
bochten onder de knie te krijgen. De staande skiërs met Max bleven op
de oefenpiste om het remmen nog beter te kunnen. De staande skiërs
met Henri gingen ook naar de sleepjes lift en de staande skiërs met
Donny gingen het skigebied in, zij gingen zelfs het parallel skiën oefenen.
Na het oefenen lekker lunchen in het restaurant waar we een eigen ruimte hebben met de groep. De een gaat
voor de broodjes met kaas en hagelslag, rare combi (Mees), de ander gewoon een broodje met 1 soort beleg.
Andere nemen een heerlijk bord met pommes! Lekker hoor! En zelfs Joas, die eigenlijk helemaal nooit honger
heeft at zowaar met lange tanden zijn broodje… of toch niet?
Na de lunch ging iedereen weer hard aan de slag met
bochten maken. Dit ging weer met het nodige vallen,
spagaten, split skills en weer opstaan. Kim en Joas hebben
zich zelfs gewaagd aan het Freestyle skiën, dat was toch
wel moeilijker dan gedacht! Maar van de schansen af
waren de vogels er niets bij.
Na het skiën waren we natuurlijk met zijn allen weer te vinden bij de après-ski. Zingen, swingen en dansend zijn
we de middag wel doorgekomen. De nodige warme chocolade melk, cola en schiwassers zijn er gedronken.
Daarnaast met natuurlijk een bakje chips. Zelfs 2 Heidi’s waar bij de après-ski aanwezig! Na het après-ski
spektakel weer heerlijk kunnen genieten van de kookkunsten van Pietie.
En dan nu wat hoogte punten van onze verslaggevers van vandaag:
Mees: Het remmen ging vandaag fantastisch en met trots en opgeheven
hoofd verliet hij de piste! Daarnaast heeft hij een sneeuwballen gevecht
gehouden met Jan en Robert en heeft hij op het hoogste punt van de
berg gestaan, 2200 meter.
Kim: Het skiën is echt het allerleukste van deze week! En ook het
springen wat we van schansjes doen. Al kan je af en toe bijna hard
onderuit gaan!
Joas: De kabouterdans in het appartement was voor mij het hoogtepunt.
Ik heb enorm gelachen. Iets wat alleen op een dergelijk kamp met leuke
mensen en sfeer kan ontstaan.
Het snelle skiën vond ik ook echt super tof. Dit leren in een week was
wel echt prachtig.
Jayson: Ik ging van rechts naar links skiën. Wel ben ik vandaag eerder naar beneden gegaan vanwege echt
koude handen! Weet je wat ik ook lekker vindt… af en toe een hapje sneeuw nemen tijdens het skiën.
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Weer: Mooi weer, zon en zon en zon.
Beneden was het nog koud, maar boven lekker warm
en konden we genieten van het zonnetje.
De dag begon weer vroeg. Sommige waren zelfs zo vroeg wakker
dat ze maar weer zijn gaan slapen. Vandaag is onze laatste dag skiën.
Na onze vaste ochtend routine van ontbijten, 9:00 klaar staan om
naar de gondels te gaan waren we om 10:00 boven op de berg.
Deze keer geen ski-lessen. Nee, we hadden onze wedstrijd. Dit was
een wedstrijd waar je om de stokjes heen moest skiën. Het was niet
een race zoals een normale ski-slalom-wedstrijd. Deze keer moest je
2 keer de slalom skiën, niet snel dus, maar je moest het minste
verschil hebben tussen de tijden van de twee afdalingen. Dat is best
lastig. Helemaal als je niet twee keer dezelfde route neemt.
Na de wedstrijd mochten we heerlijk vrij skiën, of vrij spelen. Sommige zijn zelfs
de berg opgeklommen. Daar hebben ze in de sneeuw gespeeld, gerold,
sneeuwballen gevechten gehouden. Of wel, heerlijk vermaakt!
Tijdens de lunch geen zelfgemaakte broodjes. We kregen van de eigenaar van
het bergrestaurant kaiserschmarnn aangeboden. De meeste vonden dit erg
lekker, andere vonden het niet zo. Kaiserschmarnn zijn wat dikkere
pannenkoeken in stukjes met poedersuiker en appelmoes.
En dan zit helaas het skiën erop en moeten we voor de laatste keer deze week
met de gondel naar beneden het dal in. Waar het opruimen en tas in pakken op
ons wacht. Gelukkig helpen alle begeleiders en vrijwilligers ons met het inpakken
en voordat je met je ogen knippert zit zelfs alle bagage in de bus.
De laatste avond wordt er voor ons een BBQ georganiseerd.
Die krijgen we van Robert, de eigenaar van het AlpenChalet.
Stoer komt namelijk al 15 jaar in Neukirchen am Grossvenediger
en al 15 jaar ook in het appartementen complex AlpenChalet.
Een feestje dus. Na de BBQ hebben we de prijsuitreiking en daarna….
Feest!! Sommige houden niet zo van dansen en harde muziek en
gaan naar hun kamer of zitten op hun telefoon. Andere gingen
helemaal los met zingen, dansen, stampen. Ofwel het hele huis
werd op stelten gezet. Toch gingen we er wel op tijd in. Want
morgen moeten gaan de wekkers om 5:00 zodat we met zijn allen
weer op tijd de bus in kunnen stappen voor de terugreis.
Fransien: Het leukste blijft toch echt het zitskiën. Bochten leren en zelfstandig proberen naar beneden te
komen. Onze skileraren Kim en Fritz waren heel gezellig. Helaas werd ik ziek de laatste dag en heb ik de BBQ en
het feestje gemist.
Wade: Dat we vandaag mochten vrij skiën was wel heel erg lekker. Ik begon deze week in pizzapunt skiën, maar
aan het einde van de week kon ik ook parallel skiën.
Boris: Ik heb deze week geleerd hoe je een pizza punt moest maken waardoor je kan leren skiën. Het leukste
vond ik van deze week de BBQ. Deze was ook erg lekker!
Thymen: De wedstrijd van vandaag was het leukste. Ik heb deze week geleerd om goed te zitskiën door gebruik
te maken van mijn lijf en niet van mijn armen omdat ik daar niet sterk genoeg ik ben.
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Uitslag Slalom Wedstrijd

Gruppe Fritz und Kim, de zitskiërs
ste

Jongere
Michael
Jennifer
Fransien
Thijmen
Esmee
Jayson
Jeremy
Thom

1 tijd
00:37,41
00:30,42
00:37,54
00:43,77
00:38,90
00:42,00
00:24,75
00:48,87

2de tijd
00:37,23
00:30,72
00:38,18
00:42,78
00:37,83
00:40,68
00:29,10
01:11,06

Jongere
Joas
Siebe
Wade
Willem
Kim
Robert

1ste tijd
00:41,19
01:08,65
00:29,56
00:32,18
00:30,45
00:54,37

2de tijd
00:41,12
01:08,09
00:28,18
00:34,06
00:27,51
00:47,44

Jongere
Beyza
Hugo

1ste tijd
00:19,02
00:43,03

2de tijd
00:23,82
00:21,72

Jongere
Mees
Tommy
Luc
Boris

1ste tijd
00:13,56
00:16,58
00:25,23
00:23,87

2de tijd
00:17,42
00:20,95
00:16,90
00:14,80

Verschil
00:00,18
00:00,30
00:00,64
00:00,99
00:01,07
00:01,32
00:04,35
00:22,19

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Begeleider
Berend
Kirsten
Juliëtte
Gijs
JanJaap
Rob
Manouk
Marc

Gruppe Donny und Max
Verschil
00:00,07
00:00,56
00:01,38
00:01,88
00:02,94
00:06,93

Plaats
1
2
3
4
5
6

Gruppe 1. Max, Henri und Jan
Verschil
00:03,86
00:21,31

Plaats
1
2

Gruppe 2. Max, Henri und Jan
Verschil
00:03,86
00:04,37
00:08,33
00:09,07

Plaats
1
2
3
4
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Heerlijk om na zo’n reis thuis op de bank na te zitten genieten en
je verhalen te doen. Maar misschien nog wel leuker de voorbereidingen
voor zo’n reis, geeft enorm veel voorpret. Alles wat geregeld moet
worden geeft weer een bijdrage aan de voorpret, dus aan de reis die
gemaakt gaat worden. Als bestuur zitten wij regelmatig even bij elkaar
of hebben telefonisch contact om het een en ander te overleggen om
dan vervolgens ons weer op onze taken te storten. Halen dan ook dingen
even aan uit de reizen die in het verleden gemaakt zijn, zeg maar de
extremen. Een aantal gebeurtenissen van deze reis valt zeker onder
de extremen. Elke januari reis lag er sneeuw in het dal, deze keer nog
nooit zo weinig sneeuw gezien in het dal. Wat zon betreft veel mooie
dagen gehad maar nog nooit zoals dit jaar, 5 dagen achter elkaar
Kaiserwetter en dan ook nog de hele week fantastische sneeuwcondities.
Echt ongelooflijk. Meer extremen? Jazeker maar die zijn we vergeten……..

Dit verslag haalt weer veel blije herinneringen op, zelf bewaar ik
ze allemaal en kijk zo af en toe de verslagen van het verleden in.
Op deze manier dwaal ik dan weer even terug in de
tijd……heerlijk. Het verslag is ook voor iedereen te vinden op
onze website.

We hopen natuurlijk dat iedereen, net als ons met zoveel
plezier terugkijkt op dit fantastische kamp. Veel geleerd,
veel gedaan en misschien wel het belangrijkste:
grenzen verlegd.
Alle deelnemers zijn deze keer voor het eerst mee geweest.
Stoer biedt de mogelijkheid om een tweede of zelfs een
derde keer mee te gaan. Hou hiervoor onze site, nieuwsbrief,
de socialmedia en je mail in de gaten.

Iedereen hartelijk dank voor je bijdrage,
Veel succes en graag tot…..

Namens het bestuur StoerWinterWeken
Marike Bos
Henri van Doornmaal
Willemijn Kleinendorst
Kirsten Schuuring/Jan vd Ploeg
Marc Stallinga
Rob Timmers
Jim Toet
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