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Takleider 

Ebe Delecluyse  – Rusty 

0498/43.89.27 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s november - januari 

31/10 BOE! Schrik! Kom verkleed als slechterik! (we gaan op halloweentocht) 
18h-20h30 
K&D: €0,50 

07/11 Vandaag laat iedereen zijn of haar mooiste artistieke talenten zien. 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

14/11 Zijn jullie klaar? Een hoop nieuwe leiding is daar! 
14 – 17h 

K&D: €0,50 

21/11 We volgen de aliens mee naar “Teenalpplaneet”. 
14 – 17h 

K&D: €0,50 

28/11 Vroeg uit de veren en draag zeker wandelkleren. We gaan op dauwtrip. 
6 – 8h 

K&D: €0,50 

05/12 Is iedereen flink geweest dit jaar want de Piet en Sinterklaas zijn daar! 
14 – 17h 

K&D: €0,50 

12/12 Het is een gigagroot heelal. ‘Ze’ komen van overal. 
14 – 17h 

K&D: €0,50 

19/12 Kerst-Kerst-Kerst, Het is Homarkt! 14 – 16h 

26/12 Geen activiteit - Feestdagen / 

02/01 Geen activiteit – nog steeds feestdagen / 

09/01 
Nieuwjaarsfeestje! De leiding komt in hun piekfijne gala-kleren. Doen jullie 
hetzelfde? 

18 – 20h30 
K&D: €0,50 

16/01 Het nieuwe jaar is daar weer dus we bekijken de prachtige film Broeder Beer. 
18 – 20h30 
K&D: €0,50 

23/01 Een planeet vol bomen! Wat zullen we hier tegenkomen? 
14-17h 

K&D: €0,50 

30/01 Vandaag spelen we het Malak-is-jarig-spel! 
14-17h 

K&D: €0,50 

   



 

Dag ouders! 

 

Corona-proof: 

- Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het terrein 

- Gelieve zo weinig/kort mogelijk rond te hangen op het terrein, we weten dat dit niet altijd even 

gemakkelijk is maar we willen het zo veilig mogelijk houden voor iedereen 

- Voelt uw kind zicht wat minder of ziekjes, blijf dan thuis 

 

Better be safe than sorry! 

 

Ouderfeest 

Jammer genoeg is er dit jaar geen ouderfeest. Maar niet getreurd, in het weekend van 20 november is 

er heerlijk zelfgemaakte spaghettisaus verkrijgbaar om mee te nemen! Daarnaast zijn er ook 

fantastische prijzen hiermee te winnen! https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-

away  

 

We doen ons uiterste best om ondanks alles er een wonderbaarlijk jaar van te maken. 

 

Groetjes, De beverleiding. 
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