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Beste ouders en liefste bevertjes, 

De vakantie zit er weer op en het schooljaar is begonnen. Ons nieuwe scoutsjaar begint op 9 september, 
met de overgang van de verschillende takken. Met veel enthousiasme kunnen wij het leidingteam van de 
bevers aan jullie voorstellen: 

 

 

Takleidster: Dromedaris 

Bevernaam: Regenboog 

GSM: 0474 69 37 31 

 

Assistent-takleider: Banteng 

Bevernaam: Boele 

GSM: 0468 19 46 25 

 

Beverleiding: Coscoroba 

Bevernaam: Bubbels 

 

Beverleiding: Anoa 

Bevernaam: Rusty 

 

Beverleiding: Giraf 

Bevernaam: Tik Tak 

 

Beverleiding: Bosmuis 

Bevernaam: Valkenoog 
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1 Website en communicatie 

De communicatie omtrent de data, locatie en andere info van de scoutsvergaderingen zijn te vinden op 
onze website: www.dezebras.be. Belangrijk: mails die aan alle beverleiding bestemd zijn moeten gestuurd 
worden naar leiding.bevers@dezebras.be. 

Voor praktische vragen kunt u best onze takleidster Regenboog contacteren via dromedaris@dezebras.be. 
Voor dringende zaken kunt u ons altijd bereiken via GSM. 

2 Rekeningnummer 

Voor het winterkamp stort u op het rekeningnummer van de bevers: BE23 0636 0757 4891 (BIC: 
GKCCBEBB). Zorg dus zeker dat u het winterkamp (info volgt) niet op het rekeningnummer van de groep 
stort (het rekeningnummer waarop u het lidgeld betaalde). 

3 Vieruurtje 

De bevertjes worden tijdens de activiteiten altijd een vieruurtje aangeboden, zijnde een drankje en een 
koekje of stuk fruit. Hiervoor vragen wij u om bij het afzetten van uw kind om 14h ook een euro aan de 
beverleiding te geven, die hiervoor altijd bij de ingang zal staan. Uiteraard is dit volledig vrijblijvend, u mag 
ook zelf een vieruurtje aan uw kind meegeven. 

4 Kampen 

De data van de kampen van dit jaar staan al vast: 

Winterkamp 28/10 tem 29/10 2017 

Paaskamp 30/03 tem 02/04 2018 

Groot Kamp De bevertjes gaan als jongste tak maar 5 dagen mee op Groot Kamp. Net zoals vorig 
jaar, kan het zijn dat de laatstejaarsbevers 10 dagen meegaan op kamp. Dit zal 
afhangen van het aantal bevers die mee willen. Hiervoor wordt later op het scoutsjaar 
nog een mail gestuurd.  

17/07 tem 22/07 2018  

U zal ook altijd ruim op voorhand een brief krijgen waar alle info over het kamp instaat, samen met 
instructies om uw kind voor het kamp in te schrijven. 
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5 Kalender 

Tenzij anders vermeld, gaan de vergaderingen door van 14h van 18h in ons lokaal aan het Baudelohof. 
Gelieve iets te laten weten als jullie er niet kunnen zijn. 

Ter verduidelijking: GHH = ons lokaal te Godshuishammeke 20 (zijstraat Sleepstraat). 

Datum Vergadering Extra’s 

9 september Overgang Deze vergadering is enkel voor de 
bevertjes die vorig jaar al in de 
scouts zaten. Meebrengen: 
buskaart + reservekledij 

16 september Kennismaking Welkom nieuwe bevervriendjes! 

23 september Geen scouts De leiding knijpt er zelf een 
weekendje tussenuit. Tot 
volgende week! 

30 september Het vriendinnetje van Bubbels  

7 oktober Bob de bouwer Opening van ons nieuw gebouw 

14 oktober Sloefer de sloefer de sloef  

21 oktober Valkenoog is blind  

28-29 oktober Winterkamp Brief volgt 

4 november Herfstvakantie: geen scouts  

11 november Dab Dab  

18 november Beverleiding aan de macht  

25 november Het grote Winnie the Pooh spel  

2 december Hij komt, hij komt …  

9 december Het grote dierenspel  

16 december Schaatsen Meer info volgt 

23/30 december en 6 januari Kerstvakantie: geen scouts  

13 januari Nieuwjaarsvergadering  
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