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Programma’s september - november 

02/09 
Vandaag is het weer zover: OVERGANG!! Een nieuwe start van het scoutsjaar 
met nieuwe leiding en nieuwe bevers. We wuiven de tweedejaars uit en 
verwelkomen de nieuwelingen.  

14h – 17h 

09/09 
Deze middag is het opendeurdag!! We hebben een middag vol plezier voor 
jullie in petto!! Afkomen is de boodschap ☺  

14h-17h  
 

16/09 SOS: Professor Tijdloos heeft jullie hulp nodig!!!  
14h-17h 

K&D: €0,50 

23/09 De leiding gaat zich amuseren op Saamdagen. Geen activiteit… / 

30/09 Vriendjesdag!!! Breng al jullie BFF’s (Best friends forever) mee. 
14h-17h 

K&D: €0,50 

07/10 Tic-Tac is jarig spel!!! Cadeautjes zijn welkom ☺  
14h-17h 

K&D: €0,50 

14/10 Vandaag vliegt de tijd voorbij!  
14h-17h 

K&D: €0,50 

21/10 Eenentwintigtienhebjedatgezien!? 
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/10 
Zin om samen een potje te griezelen? Kom dan zeker af, want het is 
HALLOWEEEEEN!! Haal je griezeligste outfit boven! Hoe griezeliger, hoe 

beter! (Kom allemaal verkleed)  

17h30-20h30 

04/11 GOUD, ZIlVER, BRONS! Wie gaat er voor de eerste plaats?  
Kom in je sportiefste outfit  

14h-17h 

K&D: €0,50 

11/11 
Vanavond is het ouderfeest! Whoepwhoep we gaan een act voorbereiden 

zodat alle ouders onder de indruk zijn van jullie talenten!!  

14h - 17h 

K&D: €0,50 

18/11  Tic-tac, tic-tac, tic-tac, … BOEMMMMM  
14h-17h 

K&D: €0,50 

25/11 ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG  
14h-17h 

K&D: €0,50 

   

   



 

Lieve ouders en bevers 

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

melden bij de leiding. 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 

terugbrengen.  

Als u nog met vragen zit, kan u steeds bij de beverleiding terecht. 

Vriendelijke scoutsgroeten 

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

 

 

 

 


