
 

 

Beste ouders en kapoenen 

Het is weer bijna zover, in de zomervakantie gaan wij op zomerkamp. Hopelijk staan jullie 
al vol ongeduld te springen om dit jaar mee te gaan op kamp. Wij zijn er alvast klaar voor en het 
wordt sowieso een heel leuk kamp! 
Het kampboekje krijgen jullie eind juni, hierin vinden jullie nog wat meer informatie over het kamp 
en wat jullie moeten meenemen. 
Om jullie al wat voor te bereiden, hier deze brief met praktische informatie. 
 

Waar? 
 

Dit jaar gaan we naar de provincie Luxemburg.  
Dit is het adres van de boer :   
Emile Godfroid 
Rue des Deux Fontaines 180 
6637 Tintange 

 

Kostprijs? 

90 euro  

Dit bedrag dient gestort te worden vóór 1 juli  op ons rekeningnummer: BE62 4219 2051 8161 met 

vermelding van “Familienaam - Voornaam - Kapoen - Zomerkamp”. 

Bagage 

Dit jaar gaan we met de bus op kamp. Wij vragen om jullie bagage al op vrijdag 15 juli om 18.30u af 

te zetten op de scouts. Dan vertrekken wij op voorkamp met al het materiaal en de bagage van jullie 

gaat dan ook al mee. Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn, gelieve een seintje te geven.  

Vertrek 

 Donderdag 21 juli 

Deze dag vertrekken we op zomerkamp. We spreken af om 8.00 u op de scouts. Van daar reizen 

we met de bus naar het kampterrein in Tintange. Neem die dag een klein rugzakje mee met een 

lunchpakket. 

Terugkomst 

 Op dinsdag 26 juli is het kamp afgelopen 

Wij vragen vriendelijk aan de ouders of zij hun kleine kapoen ter plaatse kunnen komen ophalen. 

Rond 16u mogen jullie hen komen halen. Zo kunnen jullie ook het kampterrein zien waar wij ons 

een hele week geamuseerd hebben. Wanneer je hem/haar niet kan komen ophalen, spreek je 

best af met andere ouders, gelieve dit dan ook aan ons te laten weten. 

Indien u nog vragen heeft in verband met het kamp dan mag u ons zeker bellen, mailen, sms’en. 

Charlotte Rossignol:  0472/731970   rossignol_charlotte@hotmail.com 
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