Het Wriemelteam o.l.v.
Jurjen Maudens
stelt u enthousiast voor:

Avonturenkampen
tijger & mowgli
‘Rotsklimmen, bosspel, stroomsurfen, kampvuur, grotten
bezoeken, kampen bouwen, apenbruggen, nachtwandeling,
waterdorp, bekentocht, boogschieten, rappel, deathride,
dagtocht, nachtspel, …’
We trekken hiervoor naar de avontuurlijke omgeving van
Poulseur
Geïnteresseerd? Lees dan gauw de ommezijde of surf naar
www.wriemel.be en klik door naar wriemel-kampen voor meer
info!

WAT ZIJN WRIEMELKAMPEN?

‘Wriemelkampen’ staat voor een ideale mix waarbij zowel avonturensporten als fantasiespelen aan bod
komen. Het kamp bestaat uit een afwisseling van sporten als rotsklimmen, touwenparcours en
boogschieten maar geeft eveneens aandacht aan groepsspelen zoals een strategisch bosspel,
bekentocht, kampvuur,… Daarnaast voorzien we elke dag voldoende tijd voor vrij spel momenten
waarbij de kinderen kunnen kiezen uit een aanbod van kampen bouwen, reuzegrote gezelschapsspelen,
sport- en spelmaterialen ontlenen, knutseltechnieken uitproberen, …
Het geheel gebeurt onder deskundige begeleiding van gediplomeerde monitoren en sportinstructoren.
Verder zal het verloop van het kamp begeleid worden volgens de enthousiaste en gemoedelijke aanpak
waarvoor Wriemel inmiddels gekend staat.
Omdat we de kampen bewust ‘klein en gezellig’ willen houden, beperken we de inschrijvingen per kamp
tot maximum 25 kinderen.

Iedereen zal het weten, Wriemelen is meer dan avonturensporten alleen!!
WANNEER GAAN DE KAMPEN DOOR?
Voor komende zomer (2021) voorzien we vanuit Wriemel de volgende Avonturenkampen:
Aangepast kamp voor kleuters
geboren in 2016 en 2015
(huidig schooljaar in 2e en 3e kleuterklas)
---maximum 25 kinderen---

Junglekamp

Tijgerkamp

Voor de lagere school
geboren in 2014 tot 2012
(huidig schooljaar in 1e tot 3e leerjaar)
---maximum 25 kinderen---

Mowglikamp

Voor de lagere school
geboren in 2012 en 2011
(huidig schooljaar in 3e en 4e leerjaar)
---maximum 25 kinderen---

Bergbordkamp

Voor kinderen
geboren in 2011 en 2007
(huidig schooljaar in 4e leerjaar tot 2e middelbaar)
---maximum 25 kinderen---

Van 12 juli tot 15 juli 2021
(info en prijzen: zie www.wriemel.be, doorklikken naar ‘kampen’)

Van 05 juli tot 09 juli 2021

Van 18 juli tot 22 juli 2021

Van 25 juli tot 30 juli 2021
(info en prijzen: zie www.wriemel.be, doorklikken naar ‘kampen’)

HOE KAN JE INSCHRIJVEN?

Inschrijven voor de kampen kan vanaf zaterdag 05 december via jouw persoonlijke pagina op onze site.
(www.wriemel.be) 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.
Het kampboekje met de nodige info (benodigdheden, uur van vertrek, aankomst, …) krijg je in april per
mail doorgestuurd.
WAT KOST EEN WRIEMELKAMP?

De prijs voor de komende zomer voor het tijgerkamp bedraagt 229 euro per kind.
De prijs voor de komende zomer voor het tijgerkamp bedraagt 249 euro per kind.
=> 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 de mutualiteit en/of werkgever
meegegeven worden.
Wriemelende groeten,
Jurjen Maudens en het Wriemelteam

