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Programma’s december - februari 

1/12 
Kaas is baas want volgende week komt…?  
(betalen kerstcadeautje 5 EUR) 

14h –  17h 
K&D: 50 cent 

08/12 
Woar is tie’em? ‘K hoor’n em moh ‘k zien em ni.  
(laatste kans kerstcadeautje 5 EUR) 

14h – 17h 
K&D: 50 cent 

15/12 Joepi, het is weer kerstmarkt!!!  
14h – 16h 

K&D: 50 cent 

22/12 Geen activiteit, vrolijk kerstfeest. / 

29/12 Geen activiteit, fijne feestdagen. / 

05/01 Jaar vanavond feest nieuw (kom als je mooiste zelf). 
19h – 21h 

K&D: 50 cent 

12/01 Lesley heeft nood aan een chilldagje. 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

19/01 We gaan op tocht (naar euhm… sporen). 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

           26/01 Ben jij de koning(in) van de rots? 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

02/02 Groen niet te doen (thema). 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

09/02 Bruin=boom, tak=boom, schors=boom 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

16/02 Het grote Yala-is-jarig-spel. 
14h – 17h 

K&D: 50 cent 

23/02 
Wieltjesdag!!! Iets met wielen (fiets, step, skateboard, skeelers,…)? 
Mee nemen die handel. 

14h – 17h 
K&D: 50 cent 



 

Beste ouders, 

Zoals u kunt zien kunt u op 1/12 en 8/12 betalen voor een kerstcadeautje. Dit wil zeggen dat als u 5 euro 

betaalt (rechtstreeks aan de beverleiding), wij een brief zullen schrijven naar de kerstman en zullen 

kijken voor een cadeautje ter waarde van dit bedrag. Dit cadeautje kan uw bever ontvangen van de 

kerstman zelf die langskomt op 15/12 op onze jaarlijkse kerstmarkt.  

Mogen wij vragen om uw dochter/zoon steeds op tijd af te zetten aan de afgesproken locatie. Uw kind 

krijgt ook een koekje en een drankje, daarom vragen wij om 50 cent mee te geven met uw kind.  

Gelieve ook telkens uw zoon/dochter te voorzien van een das. Hou ook zeker rekening dat uw kind 

kleren draagt die eventueel kunnen vuil worden en gepast zijn voor het weer. 

Wij hebben alvast super veel zin in al de activiteiten! 

Scoutsvriendelijke groetjes, 

De  Beverleiding  


