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bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s mei - juni 

01/05 Wie beklimt de ladder als eerste? 
14-17h 

K&D: €0,50 

08/05 Er is er weer een jarig, maar wie? HOERA! 
14-17h 

K&D: €0,50 

15/05 Trek je stapschoenen maar aan want we gaan op dauwtocht! 
06-08h 

K&D: €0,50 

22/05 
Deze strijd eindigt voor eens en voor altijd! Kusjes, De Rode Ridder. 
Infodag Zomerkamp! 

14-17h 
K&D: €0,50 

29/05 
Vandaag spelen we in Ryckevelde bos. Afspraak aan het kasteel van 
Ryckevelde. 

14 – 17h 
K&D: €0,50 

05/06 Water, water, water, soep eet je met een vork.  
18 – 20h 

K&D: €0,50 

12/06 Shakie belt naar huis. 
14-17h 

K&D: €0,50 

19/06 Puntje puntje puntje, komma vraagteken? 
14-17h 

K&D: €0,50 

26/06 We gaan met zijn allen op eenheidsuitstap! Info volgt 



 

Dag ouders! 

 

Corona-proof: 

Wel willen we vragen om bij het ophalen en afhalen van uw kind een mondmasker aan te doen. 

Ook is het helaas niet mogelijk om lang te blijven staan op het scoutsterrein voor en na de 

activiteit. Dit is soms wat moeilijk, zeker bij bevers, maar om de activiteiten veilig te laten 

verlopen willen we toch vragen om zo kort mogelijk op het terrein zelf te komen. 

Vanaf 8 mei mogen we normaal ook terug in bubbels van 25 spelen i.p.v. 10, joepie! 

 

De activiteit start altijd van 14h en eindigt om 17h, tenzij het anders vermeldt staat. Het dragen 

van een das vanaf de bevers is ook verplicht. Een hemd is vrijblijvend.  

Link om in te schrijven voor de activiteiten in de maand mei: 

https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9  

Link voor juni volgt later! 

Infodag zomerkamp 22/05 

Op zaterdag 22 mei is het onze infodag over zomerkamp. Op deze zaterdag kan je terecht op 
ons terrein bij leiding en eenheidsleiding met al jullie vragen/bezorgdheden over ons 
zomerkamp. Ook zal er dan een Alpino - tent op ons terrein opstaan en kunnen jullie zo al eens 
zien waar jullie zoon/dochter de nachten zal doorbrengen op kamp. Momenteel hebben we 
groen licht gekregen en mogen we op zomerkamp in bubbels van 50 personen. We zullen er 
alles aan doen om er dit jaar terug een geweldig zomerkamp van te maken.  

Eenheidsuitstap 26/06 

Zoals elk jaar gaan we ook met de volledige eenheid samen op uitstap. Vorig jaar is dit helaas 
niet kunnen doorgaan vanwege de huidige maatregelen maar dit jaar zullen we er alles aan 
doen om het toch veilig te laten doorgaan. Info over inschrijven en de activiteit volgt later. We 
geven jullie alvast een klein tipje van de sluier… dit jaar gaan we naar Outside Adventure in 
Poperinge.   
 
We doen ons uiterste best om ondanks alles er een wonderbaarlijk jaar van te maken. 
 

Groetjes, De beverleiding. 

https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9

