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     Skiën 
 
 
 
 
 

Informatie skireis gezinnen 
KERST 2020-2021 

 
 
Beste ouders, 
 
De Wriemel Skireizen voor gezinnen waren de voorbije jaren fantastisch! Niet altijd even veel sneeuw, maar 
super veel ambiance. We konden er dan ook niet onderuit om dit jaar opnieuw gezinnen mee te nemen naar 
Ollomont, Italië. 
 
Als doelgroep voorzie ik terug vooral gezinnen met (jonge) kinderen en weinig ski-ervaring. Gran Baïta en 
omgeving is het leukst als je nog niet al te veel geskied hebt. We richten ons vooral naar gezinnen 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.  
Gezinnen waarvan de ouders ooit ‘in hun jonge tijd’ leerden skiën, laten we graag via wriemel de draad (of 
de skilatten) terug oppikken. Ervaar terug hoe veel deugd het doet om de sneeuw onder jouw latten te 
horen kraken. Het zonnetje op je skibroek te voelen branden en met lippen vol zonnecrème-lipstick een 
aperitiefje te drinken… 
Ouders die reeds vaak gingen skiën, nemen we natuurlijk ook graag mee. Toch wil ik meegeven dat het dorp 
en het skigebied zich niet echt lenen voor volwassenen die reeds op een professioneel niveau skiën. Ze 
kunnen eventueel op eigen houtje naar Pila trekken (25 minuten rijden vanuit Ollomont) om daar te 
genieten van een skigebied dat hun niveau waardig is. Voor de kinderen die al kunnen skiën voorzien we wel 
een begeleide skigroep. Zo zijn hun ouders op alle vlakken gerustgesteld.  
Ollomont is natuurlijk meer dan skiën alleen. Je kan er ook langlaufen, mooie wandelingen maken of gewoon 
genieten van de rust in de bergen.  
 
De locatie lijkt speciaal gemaakt om een Wriemelreis te organiseren. Het heem waar we logeren wordt 
uitgebaat door kennissen van mezelf, waardoor de contacten vlot en vooral persoonlijker verlopen. In het 
dorp is een miniskipiste, op twee minuten wandelen van het heem. De piste is afgesloten en ingedeeld per 
niveau met een rolband en een sleeplift. Ideaal om te leren skiën. Indien er in Ollomont te weinig sneeuw is, 
rijdt onze bus zo goed als dagelijks naar Crévacol (een dik halfuur rijden vanuit Ollomont), waar we telkens 
een namiddag skiën. Lekker ontspannend voor de mensen die het al wat onder de knie hebben. (indien jouw 
gezin kinderen heeft die niet skiën en dus niet mee rijden naar Crévacol, voorzien we ‘opvang’ zodat de 
ouders eventueel wel allebei mee kunnen met de bus!) 
 
Mijn monitoren zijn echte wriemel-monitoren waar ik terecht fier op ben. Super gemotiveerd en volledig 
vrijwillig. Ze zijn er voor de kinderen en hun ouders en beleven plezier aan wat ze doen. Ikzelf begeleid 
alles mee. We zijn geen professionele skimonitoren, maar hebben genoeg ervaring om een groep mensen op 
een aangename manier te leren skiën. Daarnaast neem ik een hele kookploeg mee en ook een kinderoppas, 
handig tijdens de skilessen van de ouders.  
 
De wriemel-lessen worden voor de kinderen (vanaf 3e kleuterklas) ingericht zowel voor beginners als voor 
gevorderden. Voor de volwassenen voorzien we enkel skiles voor beginners. Voor ervaren volwassenen 
voorzien we geen dagelijkse lessen! Wel zal Johan elke dag terug een ander groepje meenemen zodat ook 
de ervaren volwassenen geregeld een stukje skiles krijgen.  
 
Geïnteresseerd? Lees dan gauw de ommezijde of surf naar www.wriemel.be en klik door naar SKIËN voor 
meer info! 
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WANNEER GAAT DE GEZINSREIS DOOR? 
 

Voor komende winter (2020-2021) voorzien we vanuit Wriemel 3 skikampen: 

 
Wriemel gezinsreis KERST 
 

 
Voor ouders MET hun kinderen! 

 

 
Tijdens de kerstsvakantie 

Van 25/12 tot 02/01 
 

 
Wriemel Ski- en Snowboardkamp KERST 
 

 
Voor pubers geboren in 

2008 tot 2005 
(1e tot 4e middelbaar) 

 

 
Tijdens de kerstvakantie 

Van 25/12 tot 02/01 
Info & prijzen: www.wriemel.be 

 
Wriemel Skiën KROKUS 
 

 
Voor kinderen geboren in 

2014 tot 2009 
(1e leerjaar tot 6e leerjaar) 

 

 
Tijdens de krokusvakantie 

Van 12/02 tot 30/02 
Info & prijzen: www.wriemel.be  

 

 
EERLIJK IS EERLIJK:   
Om niet voor onaangename verrassingen te staan, zijn we meteen duidelijk: 
- Skiën is duur. Met ‘wriemel skireis voor gezinnen’ willen we een iets goedkoper alternatief bieden voor 

skiërs met weinig ervaring. Als vzw werken volledig met vrijwilligers waardoor we de prijs kunnen 
drukken. Maar ook een gedrukte prijs, blijft een skiprijs. Een lagere prijs dan hieronder kunnen we 
jammer genoeg niet bieden. We kunnen jullie enkel heel veel voldoening proberen geven van een 
aangename en deugddoende gezinsvakantie.  

- Gran Baïta is een jeugdherberg. Verwacht geen hotel! Het meeste sanitair bevindt zich op de gang. De 
meeste kamers beschikken over een wasbak en stromend water. We bieden volpension dankzij een 
kookploeg volledig opgebouwd uit vrijwilligers. Geen professionele koks!  

- De wriemelaanpak trekken we ook doorheen dit kamp door. Hij werkte voor jullie kinderen en met 
inbegrip van de nodige wriemelchaos zal hij dus ook voor jouw gezin wel aanslaan! 

 
HOE KAN JE INSCHRIJVEN?  
Om in te schrijven vul je vanaf zaterdag 13 juni het aanvraagformulier op onze site in. (www.wriemel.be) 
Wees volledig, anders wordt het formulier niet doorgestuurd. Ik probeer jouw formulier zo snel mogelijk te 
verwerken. Indien er nog plaats vrij is, stuur ik jou binnen de twee weken een bevestigingsmail.  
 
Het kampboekje met de nodige info (benodigdheden, uur van vertrek, aankomst, …) krijg je in oktober 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 SKIREIS VOOR GEZINNEN? 
In onze prijs zit heel wat inbegrepen: 

- busreis heen en terug naar Ollomont + busvervoer naar Crévacol tijdens de reis. 
- overnachtingen, maaltijden, vieruurtjes, een après-ski,  … 
- huur van de ski’s, skibotten en helm (huur van de helm enkel voorzien voor de kinderen) 
- skilessen zoals hierboven beschreven 
- opvang (of skiles) voor kinderen tijdens de skiles van hun ouders 

 
Wat zit niet in de prijs: 

- skipassen. Je kan zowel in Ollomont als Crévacol & Pila (halve)dagpassen kopen. Zo beslis je zelf (of in 
functie van jouw kinderen) wanneer jullie al dan niet skiën.  

- wie geen lid is van Wriemel, betaalt bovenop de inschrijvingsprijs 5 euro verzekering 
 

Volwassenen voor °2009 495 euro 
Skiënde kinderen °2009 tot °2015 420 euro 
Spelende kinderen °2016 tot °2018 320 euro 
Baby’s vanaf °2019 70 euro 
 

Wriemelende groeten, 
 

Jurjen Maudens en het Wriemel-team 


