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Beste ouders 
 
We verlangen allemaal naar vakantie. Je wil de rust opzoeken of net kiezen voor de 
actie en je eens goed uitleven.  
Maar kan ik mijn wensen wel waarmaken met ons zorgenkind erbij? Zal mijn vakantie 
geen zorgvakantie worden waarvan ik vermoeider thuiskom dan ik vertrokken ben. 
Herkenbaar??? 
 
 
Dankzij de gezinswerking van het Balanske staat er een ploeg super enthousiaste, 
ervaren animatoren klaar om je welkom te heten op onze gezinsvakantie en je droom 
waar te maken. Een super vakantie voor jou en voor je kind(eren). 
 
 
Laten we enkele ouders aan het woord: 
“ Ik was ongerust in het begin maar ik moet toegeven de animatoren laten mijn kind 
dingen doen die ik nooit voor elkaar zou krijgen terwijl ze de veiligheid niet uit het oog 
verliezen…” 
“ Ook als het moeilijk was werd er alert gereageerd door de animatoren. Als er een 
probleem was of iets misliep werd dit eerlijk gezegd en besproken met mij als ouder,. 
dat schept vertrouwen.” 
 
“ De verzorging van mijn kind is uitgebreid en neemt heel wat tijd in beslag maar ik 
zag al gauw dat alles in goede handen was. Dat was een hele opluchting! “ 
“ Alleen bij het Balanske heb ik de één op één begeleiding gevonden die mijn kind 
nodig heeft om toch erbij te kunnen zijn of juist apart van de groep een eigen aanbod 
te krijgen. Chapeau voor de hechte groep van animatoren die dit mogelijk maken 
want ik weet heel goed hoe zwaar dit is.” 
 
“ Dat ze met al die verschillen in de groep er toch voor weten te zorgen dat iedereen 
aan bod komt. Dat vind ik straf!” 
“ Ik zie de meeste Brussen meedoen maar als ze willen kunnen ze ook iets apart 
gaan doen met hun ouders, … “ 
 
“ Het is niet goedkoop maar elke euro waard. Dit is de enige week in heel het jaar dat 
we echt vakantie hebben …” 
“ Echt eigen tijd voor jezelf hebben in de voormiddag, namiddag en ’s avonds terwijl je 
weet dat je kinderen zich amuseren, dat is echt luxe…” 
 
 
Waarop wacht je nog om in te schrijven op een van onze vakantieweken ( één week 
in juli en één week in augustus). Wij staan klaar om mee borg te staan voor een 
superfijne week waar je als ouder kan genieten om te zien dat je kinderen plezier 
hebben en je ook echt de kans krijgt om je eigen ding te doen ( genieten van een 
boek, een uitstap maken, samen in groep iets doen, sporten, ...).  
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Vakantiebestemming 
 

Locatie 

 

Park  : Roompot De Katjeskelder  
 
Periode : Vrijdag 8 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 2016 
    Vrijdag 19 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus 2016 
 
 
Adres : De Katjeskelder, Katjeskelder 1, 4904 SG Oosterhout  
 
 
Website van het park: www.katjeskelder.nl 
 
 

De omgeving: Bourgondisch Brabant 

 
 

  

Vakantiepark De 
Katjeskelder is een 
vijf-sterren-
bungalowpark 
midden in het 
Bourgondische 
Brabant. Ons park 
ligt tussen 
Oosterhout en 
Breda en midden in 
het prachtige 
natuurgebied ‘De 
Vrachelse Heide’.  

file://///rothstation/data/documenten/Balanske/gezinsvakanties/Vakanties%202015/www.katjeskelder.nl
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Kenmerken van het park 

 
 

 Algemeen Horeca 

 Ca 150km van het Balanske 

 Supermarkt 

 Wasserette 

 Winkel/cadeau shop 

 Gratis draadloos internet in ‘t 

centrumgebouw 

 Eetcafé/Bar 

 (à la carte) restaurant 

 Buffetrestaurant 

 Snackbar 

  

 Sport en spel Zwemfacilitieten 

 Sport & animatie 

 Sport- en speelvelden 

 Tafeltennis 

 Bowlingbanen 

 Golfbaan in de omgeving 

 Midgetgolf 

 Poolbiljart 

 Speeltuin(en) 

 Baby-/Peuter- en Kleuterbad 

 Buitenbad 

 Overdekt zwembad 

 => gratis toegankelijk voor gasten 
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Routebeschrijving 

Vanuit ’t Balanske 
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De bungalow 
De gezinswerking reserveerde bungalows voor 6 personen 3 slaapkamers (1 
beneden 2 boven) en volledig ingerichte keuken. 

 
De bungalows is voorzien van:  

- Berging 
- Terras 
- Tuinmeubilair 

 

 

De keuken is uitgerust met: De badkamer is voorzien van: 

- 4 of 6 pitsfornuis 
- Koelkast 
- Magnetron 
- Vaatwasser 

 

- Thermostatische kranen 
- Stoomdouchecabine 
- Bubbelbad 

 

De slaapkamers zijn voorzien 
van: 

In de woonkamer vind je: 

- Boxspringbedden  
- Dekbedden en kussen 
- Lakens zijn inbegrepen 
- één slaapkamer beneden + 2 

boven 

- TV 
- Muziekinstallatie 

 

 
Bungalow voor minder 
valide125m² 

- Elektrisch verstelbare 
eenpersoonsbedden 

- Verlaagde wastafel 
- Uitrusting is gelijklopend met de 

standaarduitrusting van een 6-
persoonsbungalow 

- Bredere deuropeningen 
- Verhoogd toilet met beugels 
- Verlaagde wastafel 
- Inloopdouche 
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Kenmerken KD– opp.98m² Plattegrond bungalow 

 
 

 
 
 
 
Kenmerken type K6MV -> 

 
 

 
Plattegrond bungalow

 

 

 

 
 

 

1e etalage 

1e etalage 
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Ligging bungalows 
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Park faciliteiten 
 

Algemeen 

 

De Katjeskelder beschikt over een supermarkt en winkel/cadeau 
shop. In onze supermarkt heeft u een ruim aanbod aan producten. 
U hoeft het park niet af om de nodige boodschappen in uw 
accommodatie te hebben. Daarnaast is er een winkel/cadeau shop 
voor een leuk cadeautje voor de kinderen of een souvenirtje voor 
de thuisblijvers. 

Wasserette 
Op het park is een wasserette aanwezig zodat u tussendoor toch 
wat kleren kunt wassen. Niets is natuurlijk lekkerder als elke dag 
schone kleren aan te kunnen trekken op uw vakantie. Daarnaast 
hoeft u met een wasserette niet teveel kleren mee te nemen, u 
kunt namelijk tussendoor wassen waardoor kleren meerdere keren 
gedragen kunnen worden. 

Internet 

Omdat een internetaansluiting steeds belangrijker wordt bij ons 
gasten heeft u in het centrumgebouw gratis draadloos internet. 
Hier kunt u een gehele dag gebruik van maken. In uw 
accommodatie is een internetaansluiting aanwezig tegen betaling. 
Zo bent u de gehele dag online bereikbaar. 

Het zwembad 

 
 

 

Zwembad Tropikat op de Katjeskelder is een heerlijk zwembad 
waar u tijdens uw vakantie optimaal kunt genieten. Lekker 
spetteren in het water, spelen in de stroomversnelling of glijden 
van de 20 meter lange glijbaan, de kinderen zullen zich prima 
vermaken. Er is een apart peuterbadje en er zijn boxen voor de 
allerkleinsten in het Katjeskelder zwembad. 

In het buitenzwembad kunt u in de zomer lekker afkoelen. Vanaf 
het grasveld heeft u vrij zicht op het buitenbad zodat u de kinderen 
gemakkelijk in de gaten kunt houden. 
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Sport en spel 

 
 

 
 

Tijdens uw verblijf op de Katjeskelder kunt u gebruik maken van 
diverse sportieve faciliteiten. Heerlijk zwemmen in het zwembad, 
gezellig met het gezin een potje midgetgolf spelen, of met z'n 
allen rond de tafeltennistafel en zo vaak mogelijk over proberen 
te spelen. Ook op één van onze bowlingbanen kunt u met het 
hele gezin actief bezig zijn! Daarnaast is er nog een poolbiljart, 
een trampoline en diverse sport- en speelvelden.  

Eten en drinken 

 
 

 
 

 
 

Tijdens uw verblijf in het Bourgondische Brabant weet u zeker dat 

u op culinair gebied verwend wordt! De Katjeskelder beschikt over 

een (á la carte) restaurant en een buffetrestaurant waar u iedere 

dag terecht kunt voor een heerlijke maaltijd. Heeft u zin in iets 

makkelijker, of wilt u graag in uw eigen woning dineren? Bij onze 

snackbar kunt u naast frites en snacks ook pizza's afhalen. 

Daarnaast is er nog een eetcafé/bar voor een lekker hapje of 

drankje tussendoor. Op De Katjeskelder hoeft u niet bang te zijn 

dat u zelf moet gaan koken tijdens de vakantie. Er zijn voldoende 

horecamogelijkheden geschikt voor zowel groepen volwassenen 

als families met kinderen. 
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Fietsverhuur 

 

Op vakantiepark De Katjeskelder heeft u de mogelijkheid om 
fietsen te huren tegen betaling. Hiermee kunt u gemakkelijk de 
omgeving verkennen door één van de mooie fietsroutes te volgen. 
Tevens hoeft u geen eigen fietsen mee te nemen, dit scheelt een 
hoop werk. Ook voor onze kleine gasten zijn er fietsen te huur 
zodat zij lekker zelf mee kunnen fietsen. 
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Winkelen in de buurt van het park 
 

Winkelen 

 

Albert Heijn Keiweg 11, 4901JD Oosterhout 

De supermarkt vind je op 3.2km (7 minuten) van het park in het 
centrum van Oosterhout. 
De stad profileert zich als winkelstad waar je een ruim aanbod hebt 
van plaatselijke horeca en kleinhandelszaken. 
Je kan hiervoor ook de website www.winkelstadoosterhout.nl 
raadplegen waar je het volledige aanbod terug kan vinden. 
 

 

  

http://www.winkelstadoosterhout.nl/
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De omgeving 
 

Een dagje uit in 
Brabant 

Tijdens uw verblijf op Vakantiepark De Katjeskelder of Roemrijk 
Brabant, kunt u in de omgeving leuke dagjes uit in Brabant maken. Het 
park is gelegen in een veelzijdige omgeving en is daardoor een 
perfecte uitvalsbasis om deze omgeving te verkennen. U kunt een 
bezoekje brengen aan één van de steden in de omgeving, zoals Breda 
en Tilburg, maar voor een dagje shoppen kunt u natuurlijk ook bij het 
Rosada Outlet shopping center in Roosendaal terecht. 

Wanneer u niet zo van winkelen houdt, hoeft u niet bang te zijn. In de 
omgeving van De Katjeskelder zijn namelijk nog een hoop andere 
leuke dingen te beleven voor een Dagje uit Brabant. Zo zijn er 
diverse musea, prachtige natuurgebieden, markten, en andere leuke 
evenementen te bezoeken. Bezoek bijvoorbeeld Nationaal Park De 
Biesbosch of Safaripark Beekse Bergen. Erg leuk met de hele familie! 
Op deze pagina vindt u een overzicht voor een leuk dagje uit in 
Brabant. 

 

Oosterhout 

 
 

Oosterhout is een gezellige stad, midden in een prachtige streek waar 
men van lekker eten houdt. De lijfspreuk van veel Oosterhouters is 
dan ook "eerst eten" en dat kunt u hier zeer goed. De stad heeft zelfs 
een eigen volkslied, waarin de eerste regels al direct duidelijk maken 
waarom de Oosterhouters zoveel van hun stad houden: "Oosterhout, 
hart van Brabant, op de grens van zand en klei; Oosterhout, je 
polders, weiland, je bossen en je paarse hei." 

Oosterhout staat bekend om zijn kleine slotjes en de kasteeltjes van 
de elite uit de 15e eeuw. Hiervan verkeren er nog vijf in een goede 
staat. De slotjes worden omringd door de slotparken, met vele 
verschillende bomen en vijvers. Ook vindt u hier de bijpassende 
statige huizen en lange lanen met een dubbele rij bomen aan 
weerszijde 

 

Breda 

 
 

Breda is een typisch Brabantse stad waar u het echte Bourgondische 
leven ontdekt. U kunt hier culinair genieten bij één van de restaurants 
op de grote markt of lekker slenteren door het prachtige stadspark. De 
Grote of Onze Lieve Vrouwe kerk op de grote markt is voor 
cultuurliefhebbers zeker een bezoekje waard. Ook is Breda een echte 
winkelstad. U vindt hier een zeer gevarieerd winkelaanbod met 
bekende merken en leuke boetiekjes om eens goed rond te snuffelen. 
Een bezoekje aan Breda is een leuk uitstapje tijdens uw verblijf op De 
Katjeskelder! 
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Natuur 

 
 

Bent u niet zo'n stadsmens en zoekt u liever de rust van de natuur? Of 
wisselt u graag bezoekjes aan de stad af met natuuractiviteiten? Dan 
is ons park uitermate geschikt voor u. Vanaf het park loopt u direct de 
natuur in en ook Nationaal Park De Biesbosch ligt op een korte 
afstand. De Biesbosch is het grootste zoetwatertijdengebied van 
Europa en tevens het leefgebied van de bever. Er zijn hier volop 
mogelijkheden voor leuke activiteiten zoals wandelen/fietsen over 
kronkelpaadjes en langs de open weide, varen met een fluisterboot of 
kanoën. U kunt hier ook een gids huren die u meeneemt op excursie 
door het Nationaal Park. Vergeet hierbij zeker geen verrekijker mee te 
nemen voor het spotten van bijzondere vogels. In één van de 
bezoekerscentra kunt u veel informatie krijgen over het gebied en één 
van de tentoonstellingen bekijken. 

Jet Fun 

 
 

Flyboarden en Hoverboarden zijn de nieuwste extreme watersporten. 
Beleef het gevoel van vliegen als een superheld tot wel 13 meter 
hoog.Je kan duiken, kurkentrekkers maken en de echte waaghals kan 
zich aan de backflip wagen. 

Deelname is mogelijk vanaf 10 jaar. 

Museum bevrijdende 
vleugels 

 

Het is september 1944 als voor Nederland de belangrijkste operatie 
van de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt, Operatie Market Garden, 
welke uiteindelijk leidde tot de bevrijding. In Museum Bevrijdende 
Vleugels wordt de bezetting, de onderdrukking en de uiteindelijke 
bevrijding uitvoerig belicht. 

Ga terug in de tijd met het authentiek militair materieel en prachtige 
diorama’s. Bekijk ook voertuigen, displays, een 3D-film, foto’s en kijk 
door de ogen van een piloot tijdens een simulatievlucht! 
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Leder en schoenen 
museum 

 
 

Eeuwenlang was de Nederlandse schoen- en lederproductie 
geconcentreerd in de Langstraat met Waalwijk als middelpunt. De 
schoen- en lederindustrie kende grote bloeiperioden, maar ook diepe 
dalen. De oprichting van de EEG leidde vanaf eind jaren 1950 de 
neergang in. Slechts een handvol fabrieken overleefde. Waalwijk 
speelt echter nog altijd een belangrijke rol als centrum van de 
schoenenhandel. 

De allermooiste schoenen 

Een bezoek aan het Nederlands Leder en Schoenen Museum in 
Waalwijk is veel meer dan zomaar een museumbezoekje. U vindt er 
namelijk de allermooiste schoenen van verleden tot heden en van 
Waalwijk tot Tokio. Tevens ontdekt u in onze looierij en schoenfabriek 
hoe al dat fraais is vervaardigd! Vandaag de dag zijn schoenen echte 
kunstobjecten. Laat u verbazen door de enorme diversiteit aan 
vormen, hakhoogtes en materialen. 

Bierreclame museum 
Breda 

 

In het Bierreclame Museum vindt u de grootste verzameling oude 
Bierreclames van Europa. De mooi ontworpen reclames zijn uit de 
periode van 1900 - 1960. In dit museum kunt u diverse stijlen 
bewonderen, zoals Art Deco en Jugendstil. 

Natuurlijk kunt u naast het bekijken van de reclames ook bier proeven. 
Er is een grote keuze uit diverse soorten bier (of iets anders). U 
beleeft het echte bourgondische leven wanneer u met een biertje 
plaatsneemt aan een oud cafétafeltje of aan de bar. Bij mooi weer is er 
ook een leuke biertuin. Met een gezellig (soms live) muziekje op de 
achtergrond geniet u hier van een echte vakantie! 

Safari Beekse bergen 

 

Met kinderen de natuur ontdekken? Ga dan naar ‘Safaripark Beekse 
Bergen’. Erg leuk voor jong en oud. Hier spot je groepen giraffen, 
roofvogels of grommende leeuwen. En dat terwijl je heel dichtbij komt 
in een bus, boot of autosafari. Hier beleef je in één dag een beetje van 
het echte Afrika. Samen met de hele familie ontdekken jullie deze dag 
maar liefst 1.250 wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Ook 
Calimero, de grootste olifant van Europa, woont hier! 
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NATIONAAL PARK 
DE BIESBOSCH 

 

De Biesbosch is het ideale gebied om heerlijk te wandelen, varen en 
fietsen in de natuur. De Biesbosch bestaat uit meerdere delen, en 
heeft daardoor ook verschillende bezoekerscentra. Eén in Drimmelen, 
in Werkendam en in Dordrecht. Het bezoekerscentrum in Drimmelen 
is het dichtst bij vakantiepark De Katjeskelder, en is daardoor een 
logische start van uw Biesbosch avontuur. 

Tijdens uw vakantie op De Katjeskelder mag een bezoekje aan 
Nationaal Park De Biesbosch zeker niet ontbreken. De Biesbosch is 
het grootste zoetwater-getijdengebied van Europa en bestaat uit een 
aantal riviereilanden, waar u heerlijk kunt wandelen, varen en fietsen. 
De Biesbosch is tevens het leefgebied van de bever, die hier hun 
burchten en soms ook dammetjes maken. Tijdens speciale excursies 
kunt u met een gids op zoek naar de bevers en hun burchten. Op De 
Katjeskelder krijgt u veel informatie over het gebied, de manieren 
waarop u het gebied kunt verkennen, en ook over de dieren die in het 
gebied leven.  

BOERENGOLF DE 
HOUTSE LIJN 

 
 

Op de boerderij van de familie Verhoef kunt u met het hele gezin 
komen boerengolfen. Boerengolf is de landelijke variant van het 
gewone golf, en wordt gedaan met een voetbal en een klomp aan een 
stok. Hiermee moet u in teams proberen in zo min mogelijk slagen bij 
de hole te komen, en onderweg alle hindernissen zo goed mogelijk te 
nemen.  

De Boerderij van de familie Verhoef ligt op zo'n 15 minuten rijden 
vanaf De Katjeskelder. Om teleurstellingen te voorkomen raden we u 
aan eerst contact op te nemen en te reserveren, zodat u zeker terecht 
kunt.  
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LOT66 

 

Bij Lot66 bent u aan het juiste adres als u op zoek bent naar leuke in- 
en outdoor activiteiten. Zo kunt u hier bijvoorbeeld karten en 
lasergamen, maar ook klimmen en boogschieten. Een erg leuke 
activiteit is daarnaast ook het sumoworstelen, waarbij je in een groot 
sumoworstelaarspak wordt gehesen en je je tegenstander op de grond 
moet proberen te krijgen.  

Bij Lot66 kunt u ook leuke outdoor activiteiten doen, zoals een route 
op een segwey of een solex, of paintballen met een groep vrienden. 
Bij Lot 66 kunt u met het hele gezin terecht, en na uw activiteiten kunt 
u hier ook een hapje eten en drinken.  

DE EFTELING 

 
 

De Efteling is een van de populairste attractieparken van Nederland. 
Een dagje naar De Efteling is een leuk uitstapje voor jong en oud. De 
kleintjes bekijken alle sprookjes in het sprookjesbos en genieten in de 
rustigere attracties, terwijl de ouderen hun adrenaline verhogen in de 
spannende attracties. Als het weer goed is, dan zijn de waterattracties 
op het park natuurlijk ook altijd lekker verkoelend. 

Verspreid op het park vind u ook diverse horecagelegenheden, waar u 
tussen alle attracties in even lekker kunt ontspannen en genieten van 
een hapje en een drankje. Attractiepark De Efteling ligt op een half 
uurtje rijden vanaf vakantiepark De Katjeskelder. Wanneer u in het 
onderstaande veld het adres van de Katjeskelder in voert 
(Katjeskelder 1, Oosterhout) verschijnt er direct een routebeschrijving 
vanaf het vakantiepark naar De Efteling in Kaatsheuvel. 
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Wat kost dit allemaal 
 
Prijs  

Periode Prijs 6p 

08/07 - 15/07/2016 
1.120,00€ 

19/08 - 26/08/2016 

 
 

Inclusief - Huur bungalow voor 6 personen 

- Gebruik zwembad  

- BTW en gemeente heffingen 
- Eindschoonmaak 
- Bedlinnen voor elke persoon die is 

ingeschreven 
- Reserveringskosten 
-  

Exclusief - Opgemaakte bedden bij aankomst 
- Handdoekenpakket 
- Keukenhanddoekenpakket 

- Gebruik fietsen 
- Internet aansluiting 
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Wat mag je van ons verwachten? 
 
Enkele weken voor het vertrek worden alle gezinnen uitgenodigd voor 
een informatieavond.  Het is de bedoeling dat dan: 

 de vakantie grondiger wordt toegelicht; 

 praktische regelingen worden getroffen; 

 de gezinnen en monitoren kennis maken (of elkaar terug zien); 

 vakantieverantwoordelijke en monitoren zichzelf en hun 
programma voorstellen 

 
Die informatieavond is een gezellig voorsmaakje van de vakantie, een 
tas koffie, een babbel en een ......tot dan! 
 
Wat je zeker van ons mag verwachten: 

 een inzet van 100 % om u DE  vakantie van uw leven te waarborgen. 

 je kan met gans het gezin een volledige week genieten; zelf je dag 
indelen, zelf plannen, al dan niet deelnemen aan het aangeboden 
programma. 

 ondertussen worden jouw kinderen opgevangen door enthousiaste 
monitoren. 

 
 

Met speciale dank: 
 

 aan de animatoren van  
Het Balanske  

 
 aan de vrijwilligere 

vakantiebegeleiders 
 

 voor de financiële 
bijdrage van de 
gezinswerking 
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Wat verwachten wij van jullie? 
 
Evaluatie 
gezinsvakanties 

Uit de evaluatie van de gezinsvakanties 2012 
hebben de vakantieverantwoordelijken, de 
animatoren en de stuurgroep gezinswerking een 
aantal bedenkingen geformuleerd.  Deze 
bedenkingen hebben geleid tot een paar 
bijkomende afspraken. 

1 aanspreekpunt Tijdens de vakantie is de vakantieverantwoordelijke 
het aanspreekpunt voor: 

o Huur extra lakens (nog wel extra te 
betalen) 

o Defecten in de bungalow 
o … 

 
Waarom? Geen onnodige of onvoorziene 
onkosten? 

Actieve 
deelname 

Heb je de intentie om je kinderen/gasten zoveel, en 
zo maximaal, mogelijk te laten deelnemen aan de 
activiteiten georganiseerd door de animatoren.  

Geen probleem, maak snel je inschrijving in orde. 
 
Twijfel je, hou dan rekening met onze 
verwachtingen.  Wij hopen jullie kinderen/gasten 
voor minimum ½  tot 2/3 van de tijd aan de 
animatoren toe te vertrouwen.  Dwz dat de kinderen 
deelnemen aan. 

o de daguitstap (indien die georganiseerd 
wordt)  

o gemiddeld min 2 dagdelen/dag aan de 

activiteiten, georganiseerd door de 
animatoren, deelneemt. 

Dagdeel Van …tot … 

1 10.00u – 12.00u 

2 14.00u – 16.00u 

3 16.00u – 18.00u 

 
Waarom? Zoveel mogelijk gezinnen de kans te 
geven deel te nemen aan deze vakantie. 
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Hoe schrijf je in? 
 
Inschrijvings 
formulier 

Iedereen die mee wil met de aangeboden 
vakantieformule kan zich inschrijven.  Inschrijven 
doe je alleen met het inschrijvingformulier 
achteraan in deze brochure.  De gezinswerking 
aanvaard geen inschrijvingen die uitsluitend 
mondeling of telefonisch gebeuren. 
 

Selectieprocedure In vakantieperiode van juli kunnen maximum 10 
gezinnen mee, in augustus 8 Zijn er meer dan 10 
(juli) /8 (aug)inschrijvingen voor een 
vakantieperiode dan treedt de selectieprocedure 
in werking.  
 
Door loting wordt bepaald wie er mee kan. 
 

Vrijstelling Enkel de gezinnen die zich ingeschreven hadden 
voor een vakantie in 2015 EN die door 
overbezetting niet mee konden EN zich opnieuw 
inschrijven aan de hand van het 
inschrijvingsformulier ‘vakantie 2016’ zijn zeker 
van deelname en worden vrijgesteld voor de 
loting. 
 

Geldigheid 
inschrijving 

Je inschrijving is pas geldig indien het 
inschrijvingsformulier toekomt bij het Balanske 
voor 21 december 2015 en je een voorschot 
betaalde van 100,-€. 
 

Annulatie- en 
reisverzekering 

De gezinswerking heeft geen 
annulatieverzekering en geen 
reisverzekering afgesloten.  
Hiervoor dien je zelf te zorgen 
 

Aantal 
personen/bungalow 

De gezinwerking heeft standaard een 6 personen 
bungalow gereserveerd. 
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Spaarformule Ook dit jaar heeft de gezinswerking een spaarformule 
uitgewerkt.  Ouders die maandelijks een bedrag voor 
de vakantie wensen te sparen, kunnen dit rustig doen. 
 
De gezinswerking stelt voor een minimum van € 50,- 
per maand te sparen.  Indien er een kleiner bedrag 
gespaard wordt, heeft deze formule immers weinig zin. 
 

Vakantie periode 
 Vakantieprijs € 1 120,00 

Betaalde voorschot € 100,00 

Rest te betalen € 1 020,00 

Voorstel Spaarformule 
 Aantal spaarmaanden 

(jan, feb, mrt, apr, mei, jun) 6 
Maandelijks 
spaarbedrag € 170,00 

Saldo eind juni € 0,00 

 
De spaarformule loopt over 6 maanden, van januari 
2016 tot juni 2016. 
Duidt op het inschrijvingsformulier aan indien je 
gebruik wil maken van de spaarformule, na inschrijving 
ontvang je dan nog een maandelijks betalingsplan. 
 

Betalingstermijn Indien mogelijk, ontvangen we graag het nog 
openstaande saldo voor 10 juni 2016 
 

Vragen Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie, aarzel 
dan niet om contact te nemen met Mieke Loodts. 
Telefonisch op het nummer 016/50.28.55 of via mail 
GWvakanties@gmail.com 
 

Samenvatting  

De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 21 
december 2016 

 
Je inschrijving is pas geldig na storting van een 

voorschot van 100,- € 
 

 
Storten kan op volgend nummer :  
IBAN: BE04 7343 9103 8331       BIC: KREDBEBB 

 van de Gezinswerking, Halensebaan 2 te 3390 Tielt-
Winge 

mailto:GWvakanties@gmail.com


p25 

Inschrijvingsformulier Gezinsvakantie 2016 
Inschrijven voor 21/12/2015 

(*) Schrappen wat niet past 

 Periode  Van-Tot Bestemming Prijs 

(*) 1 08/07/2016-15/07/2016 Roompot 
De Katjeskelder 

1.120,00€. 
(*) 2 19/08/2016-26/08/2016 

Identificatiegegevens : 
 
Gezin    ………………………………….…………………………… 

Straat & huisnummer ………………………………….…………………………… 

Woonplaats   ………………………………….…………………………… 

Telefoon of GSM  ………………………………….…………………………… 

E-mail adres   ………………………………….…………………………… 

Ik wil gebruik maken van de spaarformule     Ja/Nee (*) 
 
 
Namen van ALLE deelnemers   Geboortedatum   Gezinslid 

1. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

2. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

3. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

4. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

5. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

6. …………………………………………… ………………..  Ja/Nee (*) 

 

 
Beknopte omschrijving ziekte/handicap : (zeker voor nieuwe gezinnen) 
 
 
 
 
 
Opties 
We doen ons best om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan jullie wensen, maar dit lukt niet altijd 
 

 Bungalow voor mindervalide 

 Vaste sloten 

 Traphekjes 

 Andere: … 

 

De inschrijving is enkel geldig na storting van EUR 100,- op  
Rekening : IBAN: BE04 7343 9103 8331  BIC: KREDBEBB 
van de Gezinswerking, Halensebaan 2 te 3390 Tielt-Winge 

 
Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de algemene voorwaarden en 

verwachtingen vermeld in deze brochure. (zie ook p 25) 

Datum :        Handtekening : 



p26 

  



p27 

  



p28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gezinswerking wenst jullie een deugddoende vakantie. 
 
 
 


