
 

 

De Bevers 
5 – 6 jaar 

 

Takleidster 

Lani Timmerman – Bulle 

0471/23.95.64 

 

bevers@vrijbuiters.be 

 

Programma’s december - februari 

7/12 
Drankje, snackje, dekentje, kussentje neem maar allemaal mee. Een film 
kijken is een kei leuk idee! 
Inschrijven kerstcadeautje (info in bijlage) 

18h30-20h30 
K&D: €0,50 

14/12 
We helpen de kerstman om zijn rendieren terug te vinden. Om 16h start de 

kerstmarkt!          

14h-16h 
K&D: €0,50 

21/12 Koe, kat, hond en geit. Het is een beestige activiteit 
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/12 Geen activiteit / 

4/01 
Welkom in de feesttent! We starten het nieuwe jaar met het TOFSTE FEESTJE 

OOIT!       

18h-20h30  
K&D: €0,50 

11/01 
Kruip de dag ervoor allemaal vroeg in jullie bed. Zodat je ’s morgens vroeg 
super fit bent. 

7h-10h 
K&D: €0,50 

18/01 1,2     1,2     1,2  ….  GEEF ACHT! Trek jullie vuile kleren maar aan…  
14h-17h 

K&D: €0,50 

25/01 
10 kleine visjes, die gingen naar de zee, ’t is goed zei de moeder maar ik ga 
niet mee. 

14h-17h 
K&D: €0,50 

1/02 
Spieter, spetter, spat! Alle bevers worden NAT! Jipieee we gaan zwemmen. 
Afspraak aan de ingang van het Interbad.  

14h15-17h30 
Kostprijs: €3 

8/02 
Bommen, granaten, een kapitein en kolonel. Dit hebben we nodig voor ons 
super tof spel. 

14h-17h 
K&D: €0,50 

15/02 Cupido was gisteren weer van de partij, wees er vandaag zeker bij! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

22/02 Het grote happy birthday spel! Rarara, wie is jarig?  
14h-17h 

K&D: €0,50 

29/02 We zullen de druppels van ons lijf zweten. Het is sport en spel-activiteit 
14h-17h 

K&D: €0,50 

   

   



 

 

Beste ouders,  

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we u om uw bever steeds op tijd af te zetten op de 

activiteit. Daarnaast vragen we ook dat uw bever met aangepaste kledij naar de activiteit komt. Het is 

belangrijk dat de kledij vuil mag worden.  

Bevers moeten verplicht een scoutsdas dragen naar de activiteit. U kunt er best uw kind zijn naam op 

schrijven, op die manier geraakt een verloren das terug bij de eigenaar.  

Uw kind krijgt een koekje en een drankje, daarom vragen wij om elke activiteit €0,50 af te geven aan de 

leiding. 

 

Inschrijven kerstcadeautje: 

Op onze jaarlijkse kerstmarkt komt de kerstman langs, met toffe cadeautjes.  

Hoe? €5 te betalen aan de leiding voor 07/12 en wij zorgen voor een tof cadeautje        

 

 

We raden u ook aan om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website. U krijgt 

informatie over deadlines, evenementen,…  

Er worden doorheen het jaar foto’s genomen tijdens activiteiten. Deze kan je vinden op de 

facebookpagina FOS 209 De Bevers.  

 

Scoutsvriendelijke groetjes,  

De Beverleiding 

 

 

 

  


