
 
Beste scouts en gidsen, 
 

De schoolvakantie komt er weer aan, dus ook ons jaarlijkse kamp. Dit jaar trekken 
we met z’n allen naar Bütgenbach, in de Oostkantons van ons land. 
 

We vertrekken dinsdag 30 juli om 8u30 aan ons lokaal ’t Vossenjong. Dit jaar 
vertrekken we gezamenlijk met de bus naar het kampterrein. Ook de terugkeer zal 
met de bus gebeuren. We zouden op donderdag 8 augustus terug aankomen aan 
ons lokaal omstreeks 17u-18u.  
 
Op zondag 4 augustus van 11u tot 16u hebben ouders en familieleden de kans om 
een kijkje te komen nemen op ons kampterrein tijdens de bezoekdag. De 
kapoenen mogen om 16u met hun ouders terug mee naar huis. Zoals ieder jaar 
organiseert de KWAP (Keuken-Werk-Ambiance-Ploeg) een heerlijke BBQ. Het 
inschrijvingsformulier voor de BBQ krijgen jullie samen met het kampkompas, dit 

kampkompas wordt eind juni – begin juli rondgebracht door je leiding.  
 

Iedereen die graag een briefje wil sturen kan dit doen naar het volgende postadres: 

Sourbrodter straẞe 1 
4750 Weyvertz-Bütgenbach 

ATTN Scouts & Gidsen Beringen-Mijn 
NAAM KIND + TAK 

 

Dit is het adres van de eigenaar van het terrein, aangezien het kampterrein geen 
huisnummer heeft. 
 
Meer informatie over het kamp vind je terug in het kampkompas. Ook kan je nog 
eens een kijkje nemen op onze website www.scoutsberingenmijn.be. Zit je toch 

nog met enkele dringende vragen, dan mag je steeds naar de groepsleiding bellen 
of mailen. 
 

Omdat een kamp voor de leiding en de keukenploeg toch wel wat voorbereiding 
vraagt, zouden we jullie nu al willen vragen om zo snel mogelijk in te schrijven 
voor zondag 14 juli. De prijs van ons kamp bedraagt €115 per lid (voor een 
tweede kind € 112,5; voor een derde kind € 110 enzovoort…) en voor de kapoenen 
€ 60.  
 

Gelieve te storten op rekeningnummer BE37 2350 1162 2228 met als vermelding 
(meerdere kinderen inschrijven uit hetzelfde gezin mag in één overschrijving)  

KAMP 2019 + TAK + NAAM VAN KIND(EREN). 
 

Een stevige linker en… tot op de slotvergadering en het kamp! 
 

De groepsleiding 

Tamino Strutti: 0494/05 84 99  
Lucas Dehertog: 0470/21 09 81 

De leiding en de keukenploeg!  

http://www.scoutsberingenmijn.be/

