
 

 

Beste ouders & leden,  

 

De schoolvakantie komt er weer aan, dus ook ons jaarlijkse scoutskamp. Dit jaar trekken 
we met z’n allen naar La Gleize, een deelgemeente van Stoumont, gelegen in de provincie 
Luik.  
  
We vertrekken dinsdag 3 augustus 2021 om 8u aan ons lokaal ’t Vossenjong. Omdat het 
dit jaar wat verder weg is, nemen we de bus die vertrekt aan onze scoutslokalen. 
 
Het scoutskamp eindigt voor de kapoenen op 8 augustus in La Gleize om 17u. Aangezien 
het financieel niet mogelijk is een aparte bus te voorzien wordt gevraagd aan de ouders 
hun kind aan het kampterrein op te halen (zie kampkompas voor de coördinaten/route). 
Voor al onze andere leden eindigt het kamp op 12/08/2021 aan ’t Vossenjong. Zij zullen 
wel met de bus terug naar huis komen. De aankomst van deze bus aan onze scoutslokalen 
is geschat rond 16u.   
 
Net zoals vorig jaar zal omwille van de coronacrisis de traditionele bezoekdag niet 
doorgaan. Kaartjes zullen dit jaar dus opnieuw extra welkom zijn!  
Het postadres vind je hier: 

 

Scouts Beringen-Mijn 
Borgoumont 65,   
4987 La Gleize 

TAV NAAM KIND + TAK 

 
  

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 -> praktisch -> kamp. Zit je toch 
nog met enkele dringende vragen, dan mag je steeds naar de groepsleiding bellen/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. DIT TEN 
LAATSTE 18 JULI 2021. De prijs van ons kamp bedraagt €115 per lid (voor een tweede 
kind € 112,50; voor een derde kind € 110 enzovoort…) en voor de kapoenen € 65 (idem -€2,5 
bij meerdere kapoenen).  
 

Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op onze Groepskas: BE79 9733 7760 1533 met als 
mededeling: 

NAAM VAN HET KIND + TAK + KAMP 2021  
 
Is het financieel allemaal niet zo vanzelfsprekend? Stuur een mailtje naar 
groepsleiding@scoutsberingenmijn.be of spreek de groepsleiding aan want met “Kamp op 
maat” is het ook mogelijk met een kleiner budget!  
 

Een stevige linker,  
Manon Lagaeysse  
Groepsleiding scouts Beringen-Mijn  

0477 03 12 61   
 

http://www.scoutsberingenmijn.be/
mailto:groepsleiding@scoutsberingenmijn.be

