
     Nieuwsbrief  Familiekamp Verlinden – maart 2018 

1 | P a g i n a  

Familiekamp 2018 – Elsenborn 

 
Familiekamp 2018?... We kunnen al een tipje van de sluier oplichten... 

We trekken naar de Oostkantons, meer bepaald naar Elsenborn (Bütgenbach). Voor heel wat ex-miliciens geen 

onbekend terrein... 

We logeren in ‘Le Loup Gris’, een vakantiehuis met een terras met adembenemend uitzicht op de Hoge Venen… 

 

 Waar & wanneer?... 

 

Wanneer?:  

• van vrijdag 10 augustus 2018, je bent welkom vanaf 17 uur 

• tot en met vrijdag 17 augustus 2018 

Waar?:  

• Vakantiehuis 'Le Loup Gris' 

Hinter der Heck 58 

4750 Elsenborn (Bütgenbach) 

Meer informatie over het kamphuis vinden jullie op: 

http://www.vakantiehuis.be/vakantiehuizen/vakantiehuis-le-loup-

gris.html  

Alle informatie is ook beschikbaar op onze website: 

www.idiotdesign.be. 

 

 Prijzen & inschrijving 

 

De prijzen van vorig jaar worden aangehouden: 

 volledig kamp per dag voorschot 

volwassene € 155 € 40 € 40 

student € 120 € 36 € 40 

kind (-12) € 95 € 25 € 40 

Inschrijving: 

• schrijf het voorschot van € 40,00 per persoon over op 

rekeningnummer BE57 9793 2504 0335 op naam van 

'Familiekamp'. 

• laat ook duidelijk weten wie, wanneer en hoe lang juist komt, via: 

o telefoon: +32 494 23 87 90 

o of email: familiekamp@telenet.be. 

http://www.vakantiehuis.be/vakantiehuizen/vakantiehuis-le-loup-gris.html
http://www.vakantiehuis.be/vakantiehuizen/vakantiehuis-le-loup-gris.html
http://www.idiotdesign.be/
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De plaatsen zijn dit jaar beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap. 

Een inschrijving is pas geldig na het betalen van het voorschot. 

 

 Activiteiten 

 

Ook dit jaar voorzien we tal van leuke activiteiten.  

Wandelingen, quizzen,  een kampthema spel, een bezoek aan 

Monschau en ga zo maar door... 

We logeren in 'Le Loup Gris', terug een wolf in ons land (Naya), een 

tweede wolf die verongelukt... het kampthema van dit jaar lag voor de 

hand... ‘WOLF’. 

Inspiratie nodig?: 

• De wolf met de zeven geitjes… 

• De wolf en de drie biggetjes… 

• Peter en de wolf… 

• Een wolf in een schapenvacht… 

• De wolf en roodkapje… 

• De weerwolf… 

• …. 

Laat je inspiratie de vrije loop. 

Meer info over de activiteiten krijg je begin juli. 

Wil je zelf wat organiseren? Misschien vind je tussen onze links wat 

inspiratie.    

 

 Locatie 
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Familiekamp Verlinden Website 

 
De website is wat opgefrist. Verder is er ook wat nieuwe inhoud… aan jou om het te ontdekken 

 

 Foto’s & Film 

 

Nonkel Herman ons zijn fotoarchief in pacht gegeven. We zijn 

begonnen met deze foto’s en dia’s te digitaliseren en op de website 

plaatsen. Een de dia reeksen zijn al beschikbaar op de website. 

De film van 40 jaar familiekamp op de website gaf in het verleden 

wat problemen, die zouden nu moeten opgelost zijn. 

 

 Stamboom 

 

De stamboom is wat uitgebreid, je kan je ‘Verlinden’-voorouders nu 

terug vinden tot bij Franciscus Verlinden (Herselt 1680-Herselt 1751) 

en Catharina Saligo (Overboelare 1680-Herselt 1751). 

Gelieve jouw tak van de stamboom even te controleren en updates 

en correcties door te sturen naar jan@idiotdesign.be. 

 

mailto:jan@idiotdesign.be

