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Takleidster 

Famke Vancoillie (Tic-Tac) 

 

bevers@vrijbuiters.be 

 

0468 43 61 74 

  

Programma’s december- februari 

02/12 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan ...  
 De Sint komt op bezoek!!!  
€5 meebrengen voor het kerstcadeau 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

09/12 
De Bevers gaan op pad naar ’t Stad. 
Afspreken en ophalen aan de voorkant van het Station.  
Laatste dag: €5 meebrengen voor het kerstcadeau 

13h30 - 16h30 
K&D: €0,50 

16/12 
Nu de Sint terug naar Spanje is, komt de Kerstman ons bezoeken. Zou hij ook 
dit jaar cadeautjes meehebben? Kom het allemaal ontdekken op de 
supergezellige kerstmarkt! (Kerstmarkt start om 16h, iedereen welkom!) 

14h-16h 

23/12 Geen activiteit. We wensen jullie vrolijke kerstdagen toe!  / 

30/12 Geen activiteit. Alvast een gelukkig Nieuwjaar!  / 

06/01 
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Komen jullie ook samen met 
ons het nieuwe jaar vieren??? 

18h - 20u30 
K&D: €0,50 

13/01 
Vandaag kruipen we heel vroeg uit ons nest, want het is dauwtrip!!! We 
voorzien een heerlijk ontbijt, dus afkomen is de boodschap ☺  

6h - 10h 
Ontbijt: €0,50 

20/01 

Het filmfestival gaat dit jaar niet door in Cannes, maar wel in het 
beverlokaal!!  We maken er een gezellige avond van en bekijken een film 
 Neem zeker jullie dekentje en iets lekkers mee. 
 

18h30 - 20h30 
 

27/01 Elk, elk, elk een koe drinkt…  
14h - 17h 

K&D: €0,50  

03/02 HET FAMEUZE BEVERS-FLINK-SPEL 
14h - 17h 

K&D: €0,50 

10/02 
HELP!!! Er zijn groene indringers gesignaleerd!! Blijkbaar komen ze onze 

richting uit met een rare platte schijf die kan vliegen!!  

14h - 17h 
K&D: €0,50 

17/02  
Cupido vuurt zijn pijlen opnieuw af. Zou hij deze keer wel raak geschoten 
hebben?      
 

14h - 17h 
K&D: €0,50 

24/02 
Vandaag spelen we een spel met alle West Vlaamse eenheden!  
Vergeet ZEKER je das en scouts T-shirt niet! 
Meer info i.v.m. uren en plaats volgt via mail én op de site. 

Info volgt 



 

Lieve ouders en bevers 

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we om uw bever op tijd aan te 

melden bij de beverleiding en terug op te halen aan het einde van de activiteit. 

We starten stipt om 14 uur aan onze activiteit en eindigen steeds om 17 uur 

(tenzij anders vermeld). Gelieve hiermee rekening te houden ☺.  

Daarnaast vragen we ook dat elke bever naar de activiteit komt met de 
aangepaste kledij. Het is belangrijk dat al onze bevertjes goed herkenbaar zijn 
door de dassen, zeker tijdens activiteiten buiten de scouts. Een correct uniform 
voor een bever bestaat uit een das en een scouts T-shirt, een hemd is nog niet 
verplicht. Een scouts T-shirt is op warme dagen een must-have, het kan tegen een 

stootje en is goed herkenbaar. Maak hier dus zo snel mogelijk werk van.  

We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen 
we ook dat bevers kledij aandoen die kapot mogen gaan en vuil mogen worden. 
Losse schoenen of rokjes zijn niet ideaal om stoere beverspellen te spelen. 
Bovendien is het van belang dat op elk kledingstuk de naam van uw bever staat, 
zodat we alle verloren voorwerpen makkelijker aan de eigenaar kunnen 
teruggeven.  

En nog iets heel belangrijks om af te sluiten: ons paaskamp gaat door van 09/04 

t.e.m. 12/04! 

Hou deze datum zeker vrij want we beloven jullie dat dit SUPERCOOL zal zijn! 

Vriendelijke scoutsgroeten 

Bubbels, Keoo, Valko, Regenboog, Peddel en Tic-Tac 

 

 

 

 


