
 

 

 

 

 

      Infobrief bevers 

Beste bever, beste ouder, 

We zijn alweer goed gestart en sommigen vragen zich wellicht af hoe het er nu precies aan 

toe gaat bij de bevers. Vandaar deze infobrief om kort even alles op een rijtje te zetten. 
 

Wie zijn de bevers? 
De bevers zijn de jongste avonturiers onder ons. Zij spelen van 14u tot 17u met hun favoriete 

bever Keo en zijn vriendjes. Af en toe gebeurt het ook eens dat de bevers iets verder gaan 

dan het vertrouwde scoutsterrein (het Leen, het Heldenpark,..). Mama en papa zullen dan wel 

op de hoogte gebracht worden. 

 

Kantine 
Van al dat spelen en ontdekken worden de bevers natuurlijk moe en krijgen ze honger en 

dorst. Daarom krijgt iedereen om 16u een koekje en een fruitsapje. Zodat ze het laatste uurtje 

er weer helemaal voor kunnen gaan. 

 

Kampen en weekends  
De bevers gaan 1x op weekend en 1x op kamp. Ook organiseren we een bever-sleepover. 

Noteer alvast deze data: 

• De bever-sleepover vindt plaats op 4 oktober 
• Eenheidskamp 4 t.e.m. 7 april 
• Het kamp gaat door in de zomervakantie van 21 t.e.m. 26 juli 

Jullie zullen hier zeker tijdig een mail of brief van ontvangen met alle nodige informatie. 

Alle data zijn ook het hele jaar door terug te vinden op onze website: 

www.deleeuwerik.org. Ook kamp- en weekendbrieven plaatsen wij daar nog eens 

online. 

Post  
Om bomen te sparen, laten we de post zoveel mogelijk via mail verlopen. Hou dus je mailbox 

in de gaten! Heeft u geen e-mailadres of kan u door omstandigheden geen mails ontvangen? 

Laat het dan weten aan de leiding (Axano op 0470 68 35 20, of op de scouts) en dan bezorgen 

wij u alle info alsnog per brief. 

 

 

 



Uniform 
De bevers hebben als verplicht uniform enkel een das (€4) en een dasring (€4). Dit kan 

aangekocht worden in het eenheidssecretariaat (open tussen 17u en 17.45u). Het is natuurlijk 

altijd leuk om zoveel mogelijk bevers te zien in een volledig uniform. Ze zijn tenslotte toch ook 

een scouts/gids! Verder zorg je best voor kleren die tegen een stootje kunnen en vuil mogen 

worden. Vergeet bij wisselvallig weer geen regenjas mee te brengen! 

 

Is je uniform te klein geworden? Breng het binnen in het eenheidssecretariaat en ontvang 5€ 

voor je oude hemd. Zo kunnen anderen kinderen deze tweedehandsuniformen aankopen 

voor een democratische prijs (zolang de voorraad strekt!). 

 

Kalender 
Elke zaterdag is er scouts van 14u tot 17u op ons terrein in de Tieltsesteenweg. Soms vinden 

er echter ook speciale activiteiten plaats. Noteer alvast de data in het kader hieronder. 

 Het programma staat ook steeds op de website (www.deleeuwerik.org).  

 

Je wordt maandelijks per mail op de hoogte gehouden van het maandprogramma. Zo weten 

jullie steeds tijdig wat er allemaal te doen is op de scouts en waar en wanneer we jullie 

verwachten! 

 

 

Contactinfo 
Heb je nog vragen, opmerkingen, zit je met iets. Spring eens binnen na de vergadering, bel of 

e-mail naar: 

 

Takleider: Axano Dhooge 

0470 68 35 20 

Axano@outlook.com 

 

Assistent Takleider: Niels Van Hommelen 

0471 07 59 34 

nielsvanhommelen@gmail.com 

 

Tot zaterdag! 

De beverleiding 

21/09/2019 Info- en spaghettiavond 

30/11/19 Sinterklaasfeestje 

04/04/19 tot 07/04/19 Eenheidskamp 

21/07/19 tot 26/07/19 Zomerkamp  


