
      

Kamp 2020 
 

 

Beste ouders,  
 

Zoals elk jaar vertrekken we in de krokusvakantie weer op kamp. Dit kamp organiseren we voor 

kinderen en jongeren tussen 5 en 25 jaar.  

 

 

Wat is het Kamp ? 
 

Maandag tussen 10u en 11u wacht een bende enthousiaste animatoren iedereen op in het 

Koningin Fabiola Home, waar we die week zullen verblijven.  Tijdens die week krijg je speciale 

aandacht van één van die animatoren.  Deze zal je helpen bij het aan- en uitkleden, het in- of 

uitladen van je bagage, een antwoord bieden op al je vragen, enz.  

Doorheen de week is er veel tijd voorzien voor lekker actief buiten en binnen spelen, gaan 

zwemmen, dansen en wandelen, maar ook voor rustigere dingen zoals knutselen, verhaaltjes, 

puzzels, en nog veel meer.  Als je een leuk idee hebt, mag je dat natuurlijk altijd laten weten.   

Vrijdag mogen je ouders je dan weer komen halen tussen 15u en 15u30.  Hopelijk keer je dan 

moe maar tevreden terug naar huis.  
 

 

Waar gaan we naartoe ? 

 
We gaan naar Het Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen.  Dit is een jeugdvakantiecentrum 

dat helemaal aangepast is aan jullie.  Je kan alvast eens gaan kijken op hun website: www.kfh.be.  

Er is indien nodig assistentie van het Wit-Gele Kruis, kinesist, enz. mogelijk.  
 

 

Wanneer gaan we ? 

 
We gaan op kamp van 24 t.e.m 28 februari 2020.  Op maandag worden jullie verwacht tussen 

10u en 11u en vrijdag mogen je ouders je terug komen oppikken tussen 15u en 15u30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kfh.be/


Wat moet dat kosten ? 

 
We vragen per kind een bijdrage van € 260.  In deze prijs is dan wel alles inbegrepen.  Je 

volledige verblijf, al je maaltijden, alle activiteiten, enz.  

Wel vragen we aan de ouders om hun kind naar het Home te brengen en weer te komen halen. 

Natuurlijk kunnen we eventueel vervoer regelen voor ouders die moeilijk hun kind kunnen 

brengen of halen.  
 

Heb je nog verder vragen, bel dan gerust naar het secretariaat van                                                

Het Balanske op 016 / 63 90 21. 

Of mail rechtstreeks naar de verantwoordelijke: Kim Smits  : krokuskamp@hotmail.com 
 

Joepie! Ik heb er al zin in! Waar kan ik me inschrijven ? 

 
Breng of stuur het inschrijvingsstrookje bij deze brief volledig ingevuld vóór 31 oktober 2019 

terug naar Het Balanske t.a.v. Kim Smits.  

Je kan ook inschrijven per mail en dit via volgend mail adres  : krokuskamp@hotmail.com  

Als je per mail inschrijft, sturen wij je een bevestiging terug. Indien je na 1 week nog geen 

bevestiging gekregen hebt, mail je best nog een keer.  Gelieve ook per mail alle nodige 

gegevens te bezorgen die te vinden zijn op de inschrijvingsstrook anders zal je inschrijving 

niet in orde zijn.  
 

Er kunnen ongeveer 22 kinderen of jongeren mee, dus zal na 31 oktober een lijst worden 

gemaakt met alle kinderen. Door een onschuldige hand wordt de volgorde van de lijst bepaalt. 

Wie mee op kamp kan, krijgt hier dan voor 17 november 2019  bevestiging van.  Wie helaas niet 

meekan, laten we zeker ook iets weten. Indien je vorig jaar op de wachtlijst stond, moet je je 

ook dit jaar (her)inschrijven. Zo weten wij of je nog interesse hebt om mee te gaan. Deze 

kinderen krijgen uiteraard voorrang om mee te gaan op kamp. Maar krijgen ook nog eerst 

bevestiging.  

Vanaf 25 november tot en met 8 december kunnen jullie ook inschrijven voor de 

vakantiewerking tijdens de krokusvakantie.  
 

Voor de goede organisatie en om alle misverstanden bij de inschrijvingen te vermijden, willen 

wij u vragen niet telefonisch in te schrijven.  Geef uw inschrijvingsstrook liefst enkel af aan 

onze secretariaatsmedewerkers of stuur het met de post terug t.a.v. Kim Smits.  

 

OPGELET : Wegens het grote succes van ons kamp is het helaas niet mogelijk om kinderen 

alleen op een kamer te laten slapen. Er zijn kamers met 2 bedden, alsook kamers met 4 bedden.  

 

Infoavond :  

Misschien wilt u wel eerst weten hoe zo’n kamp er precies uitziet alvorens in te schrijven.  

Dat kan! Stuur een mailtje naar krokuskamp@hotmail.com en we zoeken samen naar een 

geschikt moment.  

 

We hopen alvast dat jullie er evenveel zin in hebben als wij. 
 

Groetjes,  

Kim, Margo en de enthousiaste animatoren 
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Inschrijvingsstrook Kamp 2020 

 

(terugsturen of brengen voor 31 oktober 2019 naar het secretariaat van Het Balanske, tav Kim Smits) 
 

Naam kind : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………/…………/ ………… 

Telefoon :………………………………………………………………… of ………………………………………………….  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

School : ……………………………………………………………………………………………… 

Onderwijstype: 

 
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS       -AANDUIDEN WAT VAN TOEPASSING IS- 

Type basisaanbod  Type 5: Kinderen in een ziekenhuis   

Type 1 : Licht mentale beperking  Type 6 : Visuele beperking  

Type 2 : Matige tot ernstig mentale beperking Type 7 : Auditieve beperking   

Type 3 : Gedrags en emotionele stoornissen  Type 8 : Ernstige leerstoornissen  

Type 4 : Fysieke beperking  Type 9 : Autismespectrumstoornis 

 

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 

OV 1       OV 2         OV 3         OV4 

We dienen dit te weten ivm de verblijfskosten voor de begeleiding.  

 
Zijn er bepaalde allergieën?    Ja / Neen  

 

Welke? ………………………………………………………………………. 

Dit is belangrijke informatie voor de keuken.  

 

 

Aard van de handicap : ............................................................................................... 

 

 

Dit willen we jullie nog vertellen ….. (Denk ook aan eventuele opmerkingen in verband met 

slaapkamer, allergieën)   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………… 


