
 
   
  
   
   
   De Bevers 

5 – 6 jaar 
 

Takleider 

Nathan Slabbinck  –  Malak 

0491/95.56.86 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s november - december 

29/10 
Het griezelt en het spookt hier, het is Halloween! Kom verkleed in je leukste 
griezelkleren. 

18h – 20h 
K&D - 0,50€ 

05/11 Overal feest waar Malak is geweest! Malak is jarig 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

12/11 
Wij warmen samen alvast op voor het fantastische ouderfeest vanavond! 
Inschrijven voor het ouderfeest kan via  https://fos209.fiery-app.be/ 

14h – 16h30 

19/11 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en het zijn dino’s! 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

26/11 We zien door de bomen het bos niet meer. 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

03/12 
Hoor wie loopt daar kinderen. Sinterklaas komt ons vandaag een bezoekje 
brengen! 

14h – 17h 
K&D – 0,50€ 

10/12 
Sjakkie en Sjonnie staan voor een grote driehoek. Waar zijn ze nu weer 
beland? 

14h – 17h 
K&D – 0,50€ 

17/12 
Wij treffen samen alvast voorbereiding voor de kerstmarkt vanavond. Helpen 
jullie mee? 

14h – 16h30 
K&D – 0,50€ 

24/12 Vandaag geen activiteit. We wensen jullie prettige feestdagen. / 

31/12 Vandaag geen activiteit. We wensen jullie prettige feestdagen. / 

   

   

   

   

   

https://fos209.fiery-app.be/


 

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 aan het secretariaat kopen.  

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

Ouderfeest 

Jaarlijks organiseren we een spetterend ouderfeest. Het thema dit jaar is JUNGLE!  

Het ouderfeest gaat dit jaar door op 12/11/2022 om 18u in de OLVA op Assebroek (Collegestraat 24, 

8310 Assebroek).  

Deze avond is een heel spektakel. We beginnen met een geweldige show die in elkaar is gestoken door 

onze leiding, daarna gaan we allemaal genieten van lekkere verse stovers met frietjes, er is natuurlijk 

ook een veggie-optie. Na het eten is er nog een geweldige bingo met super prijzen. Een leuke avond 

gegarandeerd. 

Wil jij ook meegenieten van deze avond schrijf je dan in via volgende link. https://fos209.fiery-

app.be/Ouderfeest/Order 

Inschrijven kan nog tot en met 3/11/2022.  Voor een volwassen portie stovers met groenten of 

appelmoes betaal je 13€ en voor de kinderen betaal je 11€. 

Kerstmarkt + kerstcadeautje 

Ook onze jaarlijkse kerstmarkt komt eraan op 17/12/2022. De activiteit stopt uitzonderlijk om 16h30.  

De jongste takken knutselen ieder jaar iets leuk, wat je dan op de kerstmarkt kan kopen. Je kan er ook 

genieten van een gezellig drankje aan het vuur en een lakker hapje. Ideaal om de feestdagen goed te 

starten! 

De kerstman komt ook terug op bezoek. Wilt jouw bever een cadeautje van de kerstman? Vergeet dan 

niet €5 over te schrijven naar BE13 7340 5388 6539 met in de mededeling “naam bever + kerstcadeau.” 

Dit kan t.e.m. 10/12/2022. 
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