
 
   
  

   
   
   De Bevers 
5 – 6 jaar 

 

Takleidster 

Arwen Francois  –  Rebo 

0470/56.20.08 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s september - oktober 

04/09  HOERA!!!! We zijn blij, de nieuwe bevers zijn erbij! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

11/09 Startdag! (vergeet je zeker niet in te schrijven voor 03/09) 
13h – 16h 

K&D: €0,50 

18/09 Onze rakkers hebben hulp nodig… 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

25/09 Geen activiteit  De leiding is op weekend.  / 

02/10 Zo fris als een kip, haan we op dauwtrip. 
06h – 08h 

K&D: €0,50 

09/10 ??ϿϼЄДքթ۰ΦΞΨΛԑԒԊԖ פإ ΣΠ֏ֆ?? HELP!!!! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

16/10 We gaan TOTAL LOS in het BOS 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

23/10 Met de jeep door het oerwoud 
18h – 20h 

K&D: €0,50 

30/10 Dat is GRIEZELEN, dat is SPOKEN. Het is Halloween, kom verkleed! 
18h30-20h30 
K&D: €0,50 

   

   

   

   

   

   



 

Info:  

Beste ouders, we vragen u om jullie bever(s) steeds op tijd naar de activiteit te brengen, zodat we direct 

kunnen starten. De activiteit start altijd om 14h en eindigt om 17h, tenzij het anders vermeldt staat. Het 

dragen van een das vanaf de bevers is ook verplicht. Een hemd is vrijblijvend.  

 

Startdag 11/09 
Dit jaar bestaan wij 50 jaar, dus startdag wordt 1 groot feest met talrijke challenges, lekker eten en 

plezier gegarandeerd. Na elkaar zolang gemist te hebben, zijn we terug als nooit tevoren. Een ideale 

gelegenheid om het jaar in glorie te starten en wij willen jullie erbij! Wil jij ook genieten van lekkere kip 

met patat in de schil en groentjes? Nog eens kletsen tot in de late uurtjes? Of die benen lossmijten op 

de leukste plaatjes? Schrijf je dan in voor vrijdag 3 september via de volgende link: https://fos209.fiery-

app.be/?fbclid=IwAR0bHhGx3MuBXexYgzzl_b8Xo4dcLAV4N7TRkrDPkxS7XUHGQZKzBUmTEeE  

Verdere info vind je ook terug op onze website! Tot dan? 😉 

 

Wij hebben er alvast super veel zin en we hopen jullie ook! 

Scoutsgroetjes 

De beverleiding 
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