
 

Programma’s maart-juni 

3/03 
Gedaan met de koude winterdagen, want de lente is in zicht. We organiseren een 
gezelschapspelletjesavond. Neem zeker jullie favoriete gezelschapsspel mee. 

18h30-20h30 

10/03 De Bevers gaan op pad naar ’t Stad. Afspreken en ophalen aan de voorkant van het Station.  
14h30-17h30 
K&D: €0,50 

17/03 
Keoo is bijna jarig!! We spelen het grootste verrassingspel.  
(Belangrijk: Om 17h geven we wat uitleg over (paas)kamp. Alle ouders zijn welkom!!) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

24/03 
Deze middag zullen we enkel rollen… Ik hoor je al denken: “hoe doe je dat?!” Wel, het is 
wieltjesdag!!!! Jullie mogen iets meebrengen waar wieltjes aan hangen. Breng dus jullie fiets, 
skeelers, skateboard, step,… mee  

14h-17h 
K&D: €0,50 

31/03 
Blijven zwemmen, blijven zwemmen, zwemmen, zwemmen, blijven zwemmen… Breng jullie 
zwempak/zwembroek, handdoek, eventueel bandjes,… mee en €3.  
Afspreken en ophalen aan het interbad 

14h30-17h30 
€3 

7/04 
De leiding bereidt zich voor op een megacool Paaskamp. Geen activiteit, maar niet getreurd. 
We zien elkaar terug op 9/04!!!  

/ 

14/04 
We rusten nog wat uit en genieten nog wat na van een fantastisch en onvergetelijk paaskamp. 
Geen activiteit   

/ 

21/04 
Financiële actie!! We halen onze beste verkooptrucs boven om zoveel mogelijk te verkopen. 
Wat we verkopen blijft nog even een verrassing…. Spannend!!! Info volgt nog ☺  

14h-17h 
K&D: €0,50 

 

28/04 De leiding gaat op weekend. Geen activiteit /  

5/05 
Het is 2daagse van Blankenberge!!!! Doe zeker jullie stapschoenen aan, je rugzak mee met 
lunchpakket en voldoende drinken. Voorzie ook regenkledij en vergeet je das niet aan te doen 
+ €5 ☺ We spreken af aan de voorkant van het station 

9h30-18h 
€5 

12/05 Eenheidsuitstap! Afzetten en ophalen aan de Kijkuit in Beernem. Info volgt! 9h30 - 17h30 

19/05 Schwung baba boem?! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

26/05 

 
 
 

(Afspreken en ophalen aan het kasteel van Ryckevelde)  

14h30-17h30 
K&D: €0,50 

2/06 𝑂2 + 3𝐶𝐿 − 2𝐻2𝑂 ∗
15

4

7
− 3𝑆 + 𝐹𝑒 ≠ 𝑁𝑎  (Wie is de slimste bever ter wereld? Neem al jullie 

kennis en hersenen mee!) 

18h30-20h30 
 

9/06 Een oude bekende laat terug van zich horen. Rararara wie zou dat zijn??? 
14h-17h 

K&D: €0,50 

16/06 
Wil je eens weten hoe we op zomerkamp gaan? Wel, dan krijg je vandaag de kans om eens 
een kijkje te nemen in een tent en nog veel meer. Infodag 

14h-17h 
K&D: €0,50 

23/06 
Het scoutsjaar zit er alweer op!! Daarom vieren we ons onvergetelijk jaar met een dikke vette 
BEVERPARTYYYY  

18h30-20h30 
K&D: €0,50 

30/06 
De Bevers gaan naar zee OLEEE, OLEEEE. Voor we op zomerkamp vertrekken, sluiten we het 
scoutsjaar af met een heuse dag aan zee. Neem jullie rugzakje met zwemgerief, zonnecrème, 
handdoek en lunchpakket mee. We spreken af aan de voorkant van het station.  

10h-18h 
€5 

5 – 6 jaar 
 

Takleidster 

Famke Vancoillie (Tic-Tac) 

 

bevers@vrijbuiters.be 

 

0468 43 61 74 

ERROR ERROR: het is omgekeerde dag! Kom allemaal 

omgekeerd/verkeerd gekleed naar Ryckevelde 



 

 

Lieve ouders en bevers 

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

melden bij de beverleiding. We starten stipt om 14 uur aan onze activiteit. 

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! We gaan op kamp naar ’t Eksternest te Westouter. Meer info vind 

je in de brief i.v.m. het paaskamp.  

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

Vriendelijke scoutsgroeten 

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

 

 

 

 


