
 
 
 

UITSTEL HANDICAMP 

 

 

In overleg met de Wigwam Vallei hebben we besloten om het Handicamp, dat in de meivakantie 

gehouden zou worden uit te stellen naar oktober 2020. 

Het kamp wordt dan gehouden van zondag 18 oktober t/m donderdag 22 oktober. 

De clubs die al kinderen hadden aangemeld worden door ons op de hoogte gebracht van dit besluit. 

Namens de organisatoren van het Handicamp, 

  

Kitty de Jonge 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 APRIL  t/m 
1 MEI  

Locatie:  
Stichting Wigwam 
Onderstestraat 29  
6301 KA Houthem 
Valkenburg a/d Geul 
Coördinatie:  
Marcel Coenen  
Tel.: 06 19736695 
www.stichtingwigwam.nl   

 

Meer info:  
Rtn. K. De Jonge – Wiersma 
Schubertstraat 5 
6438 KR Oirsbeek 
cees.jonge@wxs.nl 
046 442 3008 
06 375 67 810 

 

Wat is de opzet? 

Jongens en meisjes met een lichamelijke 
handicap, in de leeftijd tussen 13 en 19 
jaar en afkomstig uit alle regio’s binnen 
ons Rotarydistrict, trekken samen met 
elkaar op en nemen deel aan een zeer 
gevarieerd en uitdagend activiteiten 
programma met onder meer 
touwparcours, bossurvival, duiken en 
paardrijden. Tevens behoren een 
stadsbezoek, het kampvuur tot de vaste 
activiteiten.  

Overnacht wordt in “De Herberg” op het 
terrein van Adelante (v.h. 
Franciscusoord). Op de slotdag wordt het 
Handicamp ‘s avonds afgesloten met een 
barbecue voor deelnemers, begeleiders, 
ouders en Rotary-afgevaardigden.  

 

Aanmelding deelnemers voor 1 maart 2020!!! 
Iedere Rotaryclub uit D1550 kan deelnemers aanmelden, liefst afkomstig uit 
hun eigen Rotaryregio. Aanmelding betekent voor de Rotaryclub: betaling van 
de inschrijfkosten (€ 700,-). De ouders regelen zelf het vervoer. Indien dit niet 
mogelijk is dan contact opnemen met 
Ton Klein Tuente, tel. 06 5065 2121 of mail stkt@planet.nl 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Wat kunnen Rotary Clubs 
allemaal doen om 
Handicamp een succes te 
maken.  
Een kandidaat sponsoren 
voor een bedrag van € 700;  
 
Een activiteit sponsoren, 
zoals duiken € 250, 
tokkelbaan €150, 
touwparcours €350,  
bus voor rolstoelers €150  
 
Een eenvoudige pasta 
maaltijd verzorgen op 
maandag- en/of 
donderdagavond op het 
Wigwamterrein in 
Valkenburg  

 

Ambulant begeleiders/Coördinatoren 

Ook dit jaar zijn onze ambulant 
begeleiders weer bereid om de 
Rotaryclubs te assisteren tijdens de 
zoektocht van sponsoren en het 
selecteren van een geschikte kandidaat. 
Eindhoven e.o. Brigitte van Gemert, 
040- 2418181 of  06-57271960, 
Mytylschool Eindhoven, 
b.vangemert@ssoe.nl  
Den Bosch e.o.  
Kinderexpertise Centrum Atlent 
073-8519100, 
Valkenburg a/d Geul e.o.  
045 5282600, Ambulante Begeleiding 
Adelante Mytylschool 
Nijmegen e.o.  Partner Passend 
Onderwijs, expertise punt van 
onderwijsgroep 
Punt Speciaal, 024-3602873. 
Venlo e.o. Hans Ploum, 077- 3553855, 
Ulingshof Onderwijs Buitengewoon:  
h.ploum@ogbuitengewoon.nl 


