
 

 

De Bevers 
5 – 6 jaar 

 

Takleidster 

Lani Timmerman – Bulle 

0471/23.95.64 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s september - december 

31/08 Welkom, welkom bij de bevertjes. Welkom, welkom wat hebben we plezier! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

07/09 3-2-1 STARTdag!  
13h30-16h30 
K&D: €0,50 

14/09 Blub, blub, blub, we spelen het grote blub spel.  
14h-17h 

K&D: €0,50 

21/09 Ay Ay kapitein! We zoeken een schat! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/09 Geen activiteit, de leiding is op Saamdagen. / 

05/10 
We lopen voor ons leven! (levensloop) 
Afspraak aan Bloso Centrum! 

14h30-17u 
K&D: €0,50 

12/10 HELP, de schelp van de kleine zeemeermin is verloren. 
14h-17h 

K&D: €0,50 

19/10 
We maken er een gezellige avond van.  
(Neem iets mee om te smullen) 

18h-20h30 
K&D: €0,50 

26/10 Snoep of je leven! Kom verkleed als een nachtmerrie… 
18h30-20h30 

 

02/11 Tic-Tac BOEM! Wie zal het schip veroveren?   
14h-17h 

K&D: €0,50 

09/11 Ya Ya Jippie Jippie Ya Ya Jee! Het is ouderfeest.  
14h-16h30  
K&D: €0,50 

16/11 Tic-Tac is jarig, we vieren feest! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

23/11 Wees voorbereid! Ze komen er aan… 
14h-17h 

K&D: €0,50 

30/11 
Het is niet de kerstman… 
Het is niet de paashaas… 
Het is Sinterklaas! 

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.  

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.  

 

We hebben super veel zin in het nieuwe scoutsjaar!  

Scoutsvriendelijke groeten,  

De Beverleiding 

 


