
 

9 september 2015 

 

Uitnodiging ORKA-namiddag in Roeselare en Kloen Musical ! 

Beste ouders en kinderen,  

zoals sommigen onder jullie weten is de VZW Kloen uit Roeselare één van onze vaste ORKA 
sponsors. KLOEN bestaat 10 jaar en ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan wordt de 
KLOEN Musical, een verrassend familiespektakel, georganiseerd. Bij de cast van dit 
spektakel : twee bekende namen, ons ORKA kernlid Anja Meeuws en dochter Julia Thorrez. 
http://www.kloen.be/home    

Een ideale gelegenheid om een ORKA-ontmoeting te organiseren in Roeselare en om samen 
met onze ORKA-gezinnen van de KLOEN musical te genieten.  

Meteen ook een geschikte plaats en tijdstip voor de kampreünie voor onze jongeren en 
monitoren, die deze zomer samen een week lief en leed hebben gedeeld. Ze hebben 
trouwens nog een leuk aandenken te goed.  

Programma 14 november 2015 

- 13u45 - 14u (niet later!) : samenkomst in Roeselare op de parking van het Cultuurcentrum 
De Spil - Hippoliet Spilleboutdreef 1 - 8800 Roeselare 

- Opsplitsing van de groep : 

- Monitoren en jongeren gaan naar aparte locatie voor spel en amusement 
- De andere deelnemers vertrekken met beperkt aantal auto's voor het 

namiddagprogramma 

- om 14u30 : bezoek aan de Brouwerij Rodenbach en het Miumm museum (museum rond 
voeding) 

- om17u : samenkomst van de 2 groepen en tijd voor een hapje samen 

- om19u : Kloen Musical in het Cultuurcentrum de Spil Roeselare 



 

Prijs voor deze activiteit (all-in) : 10,- € per persoon. Via sponsoring is het ons gelukt om de 
prijs zo democratisch mogelijk te houden.  

Wij hopen dat jullie talrijk zullen deelnemen. Aangezien wij de kaarten voor de musical zo 
snel mogelijk moeten bestellen, vragen wij jullie ons jullie deelname te bevestigen voor 21 
september (laatste datum voor het bestellen van de kaarten). 

Graag deelname bevestigen op kinderen@reumanet.be EN storting op rekeningnummer 
BE98 1030 3287 5893 met vermelding van: aantal deelnemers -12 en aantal deelnemers 12+. 

Tot binnenkort,  

 

De Orka Kerngroep  

 

 

Je vindt ons op Facebook  

Ouders van Reumakinderen en -Adolescenten 

 

 

 

 

 

 
ORKA is een netwerk van Ouders van Reumakinderen en -Adolescenten in Vlaanderen.  ORKA wil de 
ouders van reumakinderen samenbrengen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar 
kunnen leren. Want ook al is het verloop van kinderreuma bij ieder kind verschillend en zijn er heel 
diverse vormen van reuma bij jongeren, de thematieken die ouders bezighouden zijn dezelfde. Ze 
kunnen elkaar raad geven. Ze kunnen elkaar een luisterend oor bieden. Ze begrijpen elkaar zonder 
woorden. De sterkte van sterke ouders straalt af op het zieke kind en op het hele gezin. Sterke ouders 
geven hun zieke kind de stem die het nodig heeft om zijn of haar verhaal te doen. Want ook deze 
chronisch zieke kinderen moeten net zoals andere kinderen onderwijs kunnen volgen en kunnen 
opgroeien tot volwassen mensen, die hun plaats vinden in de samenleving. 
  
Daarnaast wil ORKA ook meer bekendheid geven aan kinderreuma, zodat deze kinderen op het 
nodige begrip kunnen rekenen op school en in de vrijetijdsbesteding. 


