
 
   
  

   
   
   De Bevers 
5 – 6 jaar 

 

Takleider 

Nathan Slabbinck  –  Malak 

0491/95.56.86 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s Maart - April 

04/03 1…2…3 BOEM.  
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

11/03 Sjakkie en Sjonnie lijken iets van plan te zijn. Waar gaan ze heen? 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

18/03 
We gaan op eenheidsuitstap. Smeer je kuiten maar in want we gaan naar 
Planckendael! 

Info volgt 
€ 18 

25/03 We gaan los in het bos! 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

01/04 
Kijk maar niet te veel om je heen, want we gaan vandaag enkel rechtdoor op 
tocht. 

14h – 17h 
K&D – 0,50€ 

08/04 De teletijdmachine lijkt geland te zijn in een vreemde tijd. 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

15/04 De leiding moet even bekomen van het paaskamp. Jullie ook? / 

22/04 Geen activiteit. De leiding is op weekend  / 

29/04 HOERA!!! Valko is jarig. 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

   

   

   

   

   

   



 

Algemeen 

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen, vragen we u om uw bever voor iedere activiteit aan te melden 

bij de leiding. De activiteiten starten om 14h, tenzij anders vermeld in bovenstaande programma’s. 

Verder vragen we €0,50 voor een koekje en een drankje en om zeker een das aan te doen. Als je deze 

nog niet hebt, kan je het altijd kopen aan het secretariaat. 

We plaatsen ook af en toe foto’s op onze beverpagina “ FOS 209 De bevers”. Volg deze dus zeker! 

Eenheidsuitstap  
18 februari gaan we met de 3 jongste takken de mooiste beestjes van het land gaan bekijken in 
Planckendael. Voor deze uitstap vragen we 18 euro. In deze prijs zit de trein, bezoek en een kleine 
versnapering  
Inschrijven kan via deze link tot 26 februari https://bit.ly/3Z23TX6  

 
Lentemarkt & infodag  
Zet 1 april alvast in je agenda. Voor het tweede jaar op rij organiseren we een lentemarkt. Wil je na de 
activiteit samen nog genieten van het lentezonnetje, dan is de lentemarkt de ideale plek! Meer 
informatie volgt nog.  
Ben je benieuwd hoe de Vrijbuiters op kamp gaan? Op 1 april zal er ook een infostandje zijn omtrent het 

zomerkamp, kom zeker een kijkje nemen en stel al je vragen.  

Paaskamp  

In de paasvakantie gaan we op kamp JOEPIE. We zijn weg van 10/04 tot 13/04 naar Drongen. Binnenkort 

kan je je inschrijven en komt alle belangrijke info online. 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/paaskampen-2023 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes,  

De beverleiding  

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/paaskampen-2023

