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INFOR-BEVER

De Stuiter Kolonie
De bevers van Scouting Sint Jan Baptist
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Colofon

INFOR-BEVER

is een uitgave van de Stuiter Kolonie
van Scoutinggroep St. Jan Baptist te Heerlen
ten behoeve van het geven van informatie
aan de ouders van en de nieuwe Bever.
Dit boekje wordt tijdens het ouderbezoek van de
staf aan de ouders overhandigd.
april 2013
Redactie en druk: Luc Stel
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Voorwoord
Hartelijk welkom!

Beste ouders,

Via deze weg wil ik jullie van harte welkom heten bij Scouting Sint
Jan Baptist.
In dit boekje zit diverse informatie die uiteenzet wat Scouting is, wat
de speltak Bevers inhoud en wat voor een vereniging Scouting Sint Jan
Baptist is.
Ik wil u adviseren om het boekje eens rustig door te nemen.
Wanneer er vragen en/of problemen zijn kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de teamleid(st)er van de Bevers.
Natuurlijk hopen wij dat uw zoon en/of dochter een leuke tijd bij ons
zal gaan meemaken. Want Bevers kunnen heel veel verschillende
activiteiten ondernemen.
Ik wens met name de nieuwe Bever heel veel plezier met het Spel van
Scouting!!

Met vriendelijke scoutinggroet,

Luc Stel
Groepsvoorzitter
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De groep bevers
De speltak “Bevers”
Uw zoon en/of dochter is een Bever.
De Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot en met 7 jaar. Zij spelen
het Scoutingspel volgens het thema Hotsjietonia. In het dorp
Hotsjietonia is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt met
vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de
inwoners van het dorp. De bevers kunnen zich gemakkelijk met deze
spelfiguren identificeren. Ze gebruiken hierbij hun fantasie en dat levert
weer een bijdrage aan hun ontwikkeling.
Iedere zaterdagmorgen van 10u tot 12u weer opnieuw.
Knutselen, balspelen, en zelfs klimmen en nog veel meer.
Organisatie
Alle Bevers in onze speltak heten samen een “Kolonie”. Een bijeenkomst van de Bevers heet dan ook een Kolonie.
De Staf
De staf bestaat uit de leiders en leidsters met namen uit het dorp
Hotsjietonia. Dat kan Professor Plof zijn, maar ook Rozemarijn, Keetr
Kleur of Rebbel.
Als de Bever niet kan komen moeten zijn/haar ouders dat even bij de
leiding laten weten. Dat moet minimaal 1 dag voordat de Kolonie
begint. De adressen en de telefoonnummers staan verderop in dit
informatieboekje.
Heel Belangrijk
Het is heel belangrijk dat u de informatie die in dit boekje staat, goed
doorleest.
Het zijn dan ook meteen afspraken die gemaakt worden tussen de
ouders en de staf.
Door deze afspraken kunnen we er samen voor zorgen dat de tijd
die bij de Bevers wordt doorgebracht heel gezellig en leuk zijn. En daar
gaat het om.
Heel veel plezier bij de Bevers....
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deel 1

De Bevers
van Scouting St. Jan Baptist

De Stuiter Kolonie

ER ZIJN ER AL 32 MILJOEN
Alle Bevers in Nederland dragen een rode blouse en een groepsdas.
Wij dragen daarbij een cap. Zo kunnen de scouts uit de hele wereld
elkaar herkennen. Wist je dat dit er wel 32 miljoen zijn?!

De Bevers van de Stuiter Kolonie zijn
leden van Scouting Sint Jan Baptist
tussen de 5 en 7 jaar.
Jongens en meisjes komen samen om
spannende avonturen te beleven.

De Bevers draaien iedere zaterdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kolonie zou een minuut of 15 kunnen
uitlopen.
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Onze Scoutfit
ons speelpak

ONZE SCOUTFIT BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN
EN IS VERPLICHT:
Blouse (Rood)
T-Shirt
Installatieteken SN
Speltakteken Welpen
Nationaliteitsbandje
Groepsbadge (verkrijgbaar bij de groep)
Groepsdas (verkrijgbaar bij de groep)
Dasring Leer
Cap
Totaal (Prijzen zijn +/-) voor nieuwe Bevers

€. 29,95
€. 12,50*
€. 2,00*
€. 1,90
€. 1,50*
€. 3,50*
€. 11,00*
€. 2,50*
€. 8,95*
----------€. 73,80

DE GROEP VERZORGT DE VOLGENDE ONDERDELEN:
Groepsnaambandje
Kolonienaambandje

* Prijzen worden ieder jaar door de scout shop aangepast.
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De ScoutFit
waarom en hoe
Scouting Sint Jan Baptist heeft er voor gekozen om de scoutfit te
dragen en wel op een bepaalde manier.
Daarbij is gekozen voor een aantal nuttige insignes en insignes die
officieel door Scouting Nederland ondersteund worden. Alléén de
groepsbadge, en de themabadge alsmede speciale stafbadges
kunnen daarvan afwijken. Wij dragen bijvoorbeeld niet de
regiobadge, de Limburgse vlag of andere
badges die hier niet aangegeven zijn.
Naambandjes, badges en dergelijke die
verkregen zijn tijdens bepaalde activiteiten,
zoals jota, hit, Scout-In, LSW, en dergelijke,
kunnen bijvoorbeeld op een kampvuurdeken
of sjerp gestikt worden.
Daarnaast kan in bepaalde gevallen per
speltak de plaats van de themabadge gekozen worden om een
bepaalde badge voor de gehele speltak te dragen of een pin betrekking hebbende op bijvoorbeeld een kamp.
Alléén officiële ScoutShop scoutfits zijn
toegestaan. De ScoutFit is ons visitekaartje en
wordt netjes, correct en in de broek gedragen.
Rood voor de Bevers, Groen voor de Welpen,
Kaki voor de Scouts en Briquet voor de
Explorers. Wat de hoofddeksels betreft dragen
alle leden dezelfde cap.
De staf draagt per speltak naar keuze hetzelfde
hoofddeksel of niets. Het dienen wel officiële
hoofddeksels te zijn.
Onze das is een rode das met op de achterkant
een rechthoek Hunting Stewart. Alléén een
gilwellian draagt de roze das, met eigen dasring
en de woodbadge. Wij dragen de das onder de
kraag. De Bevers en de Welpen dragen geen fluit
met fluitkoort, de Scouts dragen een groen fluitkoort met een seinfluit
en de Explorers en stafleden dragen een wit fluitkoort, al of niet zelf
geknoopt, met een rolfluit.

9

I

N

F

O

R
B
SCOUTFIT

E

V

E

De plaats van de insignes,
badges en bandjes.

Het voorbeeld betreft
een scoutsfit voor de
welpen.
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Begin bij de naad waar de linker mouw begint, het groepsnaambandje te stikken. Het groepsnaambandje is het bandje waar de
naam van onze groep: “St. Jan Baptist”op staat. Direct daaronder komt het koloniebandje.

ONZE DAS VOUWEN
Hoe vouw je de das zoals het moet

Denk ook aan de platte
knoop onder aan de das.
Deze zorgt ervoor dat de
dasring niet kwijt komt.
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Zo ziet het dan van achter
uit....
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De Beverwet
Ik ben een bever,

wat bevers doen, doen we samen

De BeverBelofte
Ik beloof mijn best te doen - met de hulp van God een goede Bever te zijn.
Samen te spelen en samen te delen

14

I

N

F

O

R

-

B

E

V

E

R

Algemene Informatie
Opkomsttijden Speltakken:
Bevers (jongens en meisjes van 5-7 jaar)
zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
Welpen (jongens en meisjes van 7-11 jaar)
zaterdagmiddag van 13.00 u tot 15.00 u.
Scouts (jongens en meisjes van 11-15 jaar)
vrijdagavond van 19.00 u tot 21.00 u.
Explorers RSA 513 (jongeren van 15-18 jaar)
dinsdagavond van 19.00 u tot 21.00 u

Afmelding verplicht:
Zeker 1 dag vóór de bijeenkomst bij de leiding van de speltak.

Contributie:
Termijn
Per jaar

1e gezinslid
€ 78,00

2e gezinslid
€ 72,00

3e en verder
Gratis

Geen AI
Per jaar

€120,00

€120,00

Gratis

Installatie:
Uw zoon/dochter wordt na twee maanden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat hij/zij tijdens een feestelijke bijeenkomst van de speltak de
insignes op zijn/haar uniform (ons speelpak - Bevers: Rood Welpen: Groen,
Scouts: Beige, Explorers: Brique) gespeld krijgt. U krijgt meer informatie van
de staf van de speltak.

Rekeninggegevens:
Banknummer SNS:
t.n.v.

93.69.05.980
Scouting St. Jan Baptist
te Heerlen
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Telefoonnummers:
Trefcentrum ‘t HK Ons gebouw
Verhuur gebouw
Verhuur materiaal
Groepsvoorzitter Luc Stel
Groepssecretaris Bianca van Bijnen
Groepsbegeleider Hubert ter Heide
Vertrouwenspersoon
Bevers
John Dijkstra (TL)
Welpen
Groepsvoorzitter
Scouts
Luc Stel, Hopman (TL)
Explorers
Patrick Vlieks (TL)

(045) 572 28 87
(062) 249 02 22
(062) 249 02 22
(045) 572 12 67
(064) 216 46 21
(062) 156 65 92
(045) 572 53 98
(064) 124 92 11
(062) 249 02 22
(062) 249 02 22
(064) 303 39 18

In de ScoutShop kun je alle scoutingspullen kopen.
Zoals scoutfit, cap, das, dasring, maar ook een rugzak, of slaapzak.
Er is een ScoutShop in Sittard.
Steegstraat 20, Sittard
E-mail: scoutshoplimburg@scouting.nl
Telefoon 046 - 4008004
Openingstijden
woensdag 15.30-17.30
donderdag 19.00-21.00
zaterdag 11.00-14.00 of op afspraak.
Sommige scoutfitonderdelen zijn bij de groep verkrijgbaar.
Maar u kunt ook via onze website bestellen, dan bestellen wij het voor
u in Leusden bestellen. Ga voor meer informatie naar
www.scoutingheerlen.nl.
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Organisatie

De Organisatie van Scouting St. Jan Baptist
Scouting Sint Jan Baptist is als volgt opgebouwd:

D
E
G
R
O
E
P

De Stichting Scouting St. Jan Baptist
die al de materialen, gebouwen en
financiën beheerd.

De Scoutinggroepsvereniging St. Jan
Baptist waarin alle stafleden o.l.v. het
Groepsbestuur in de
Groepsraad de spelzaken regelt.

De Speltakken van Scouting St. Jan
Baptist waarbinnen de kinderen het
Spel van Scouting spelen.

De Leden van Scouting St. Jan
Baptist die op de vaste bijeenkomsten
het Spel van Scouting spelen.
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deel 2

LEKKER ACTIEF
Er zijn acht activiteitengebieden die een plekje in het dorp hebben. In
het midden van het dorp vind je een dorpsplein met een vlaggenmast.
Dit is het activiteitengebied Samenleving. In het noorden ligt het bos
waar Bas Bos en Rebbel wonen. Een ideale plek voor buitenactiviteiten (Buitenleven)! Aan de rand van het dorp stroomt een rivier; hier
ligt de boot van Sterre en Steven. Zij kunnen gemakkelijk wegvaren
met de boot; dan kom je op andere locaties (Internationaal). Vlakbij
de boot staat het huis van Stanley Stekker. Hier is plek genoeg om
Uitdagende Scoutingtechnieken te doen. Ten zuiden van het dorpsplein vind je Expressie. Waar anders kun je dat doen dan bij Keet en
Fleur Kleur?
Helemaal aan de linkerkant van het dorp vind je het spelveld. Balkjes
om op te lopen, een klimhuis om in te klimmen en af te glijden en
natuurlijk gras, ideaal voor actieve Sport & Spel-activiteiten.
Noa heeft als favoriet activiteitengebied Identiteit. Hier kun je weer
even bij jezelf komen of je verjaardag vieren. Met professor Plof in de
buurt is het soms een beetje gevaarlijk, Rozemarijn let goed op de
kinderen. Hier kun je een programma doen rondom Veilig & Gezond.
Hartstikke leuke activiteiten en je steekt er nog wat van op ook.
Probeer het maar eens uit, en kom mee doen met Scouting Sint
Jan Baptist.
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Doelstelling
van Scouting Nederland
De vereniging Scouting Nederland stelt zich
ten doel het bevorderen van het Spel van
Scouting in Nederland op grondslag
van de ideeën van Lord Baden Powell of
Gilwell, om daarmee een plezierige beleving van de VRIJE TIJD te
bieden aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage geleverd wordt
aan de persoonlijkheid.
Waarbij we willen uitgaan van de volgende omschrijving van het Spel
van Verkennen.
HET SPEL VAN SCOUTING is een vorm van JEUGD- en JONGERENWERK, waarin jongens en meisjes samen, met een
GROEIENDE zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande AFNEMENDE leiding van volwassenen met een bepaalde SPELCODE en
geïnspireerd op en door het BUITENLEVEN de mogelijkheden van
ZICHZELF en de WERELD gaan ONTDEKKEN door een KEUZE te
doen uit diverse ACTIVITEITEN waarin zij op HUN LEEFTIJD
PLEZIER hebben.
Grondslagen
1.

2.

3.

Ideeën van Lord Baden Powell of Gilwell
a.
Ontplooïng en ontwikkeling van het individu
b.
Zelfstandig
c.
Wet en Belofte
d.
Kleine eenheden
e.
Activiteiten
f.
Hulpbereidheid en Hulpvaardigheid
g.
Buitenleven
h.
Internationale Verbondenheid
Overeenkomstig de richtlijnen van de “World Association of Girl
Guides and Girl Scouts” (WAGGGS) respectievelijk van de “
World Organisation of the Scout Movement”(WOSM).
De verklaring van de rechten van het kind.
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De vereniging Scouting Nederland draagt een algemeen karakter en
biedt ruimte voor iedere levensbeschouwing.
De Scoutinggroep St. Jan Baptist heeft gekozen voor de RoomsKatholieken signatuur c.q. levensbeschouwing maar noemt zich
graag een open groep waarin alle mensen van verschillende geloofsovertuigingen elkaar ontmoeten en samen met elkaar het Spel van
Scouting spelen.
De vereniging Scouting Nederland tracht haar doel te bereiken door:
a.

De ONTWIKKELING van het SPEL VAN SCOUTING in
NEDERLAND.

b.

Het lidmaatschap van de WORLD ASSOCIATION of GIRL
GUIDES and GIRL SCOUTS (WAGGGS), WORLD
ORGANISATION of the SCOUTMOVEMENT (WOSM) en het
aangesloten zijn bij het BOY SCOUTS WORLD BUREAU.

c.

Het bevorderen van de INTERNATIONALE contacten.

d.

Alle andere MIDDELEN die voor het doel BEVORDELIJK zijn.

Scouting Nederland
Landelijk Service Centrum
Larikslaan 5
Postbus 210
3830 AE Leusden
Telefoon:
033-4960911
Fax:
033-4960222
Email:
info@scouting.nl
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Telefoon
van het stafteam
De speltakken van onze groep bestaan uit de kinderen en de stafleden, ook wel leiding of medewerk(st)er genoemd.
De staf bestaat uit een Teamleider en de assistent leiders. De Teamleider heeft bij ons in de groep de eindverantwoordelijkheid binnen de
speltak, en is dus in de meeste gevallen het aanspreekpunt.
Dat wil niet zeggen dat wanneer om een of andere reden voor iemand anders binnen het team gekozen wordt, dat een probleem zal
opleveren.
In principe is het gehele Stafteam voor wat dan ook aanspreekbaar.
Professor Plof, John Dijkstra

0641249211

Rozemarijn, Petal Bouwmans

0627092096

b.g.g. Groepsvoorzitter

0622490222

Problemen
los je op.....
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Wat neem je mee?
als je gaat logeren (P.S.U. Persoonlijke .Standaard .Uitrusting.)
Maak een keuze uit het volgende. Van alles wat is normaal dus
verplicht om mee te nemen. Zorg dat je voldoende kleding bij je hebt!
Stel jezelf de volgende vragen;
1.

Kan ik slapen?
De tent wordt door de groep verzorgd...
qslaapzak
qluchtbed (een self-inflating luchtbed, die in ieder geval niet
breder is dan 70cm).
Een ander luchtbed is niet toegestaan.
qpyama
qzaklantaarn met batterijen

2.

Kan ik me wassen?
qhanddoeken
qwashandjes
qtandenborstel
qtandpasta
qkam/borstel
qzeepdoosje met zeep

3.

Ben ik op alles voorbereid?
Voldoende verschoning zoals:
qsokken
qzakdoeken
qondergoed
qen dergelijke
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Kleding voor warm en koud weer als voor droog en nat weer:
qkorte broeken
qt-shirt’s
qwarme truien
qlange broeken
qjoggingpak (ook als pyama te gebruiken)
qregenkleding
qsportkleding
qzwemkleding
Aan de voeten:
qstevige schoenen
qsportschoenen
qlaarsen
qsandalen
4.

Kan ik eten?
Bord, mok en bestek wordt door de groep verzorgd...
qeen maaltijd voor onderweg

5.

Andere materialen?
qeventueel een fototoestel
q2 theedoeken
qPaspoort of Europeesche Indentiteits Kaart
qCZ / Zorgpasje

6.

De scoutfit heb je natuurlijk geheel compleet aan...
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VERPLICHT:
Merk je persoonlijke uitrusting zeer nauwkeurig, dan kan
je alles steeds terugvinden. Om te merken kun je gebruik maken van materialen zoals:
Naaien of borduren in kledingstukken
Naambandje innaaien.
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Stuiter Kolonie
Reglement
1.

De bevers komen natuurlijk altijd op tijd naar de opkomst.

2.

Wanneer zhij of zij niet kan komen dan worden ze door hun
ouders 1 dag voordat de opkomst begint, afgemeld bij de
leiding.

3.

Ze hebben altijd tijdens iedere scouting-activiteit de scoutfit
compleet aan:
w
T-Shirt (apart bij 20 graden of meer)
w
Groene blouse met insignes
w
Groepsdas met dasring met platte knoop onderin.
w
Cap

4.

Een Bever gedraagt zich fatsoenlijk:
w
Schelt en schreeuwt niet
w
Vecht of slaat niet
w
De staf wordt alleen met de scoutingnaam aangesproken.

5.

De laatste regel is meer een tip.
Is er iets waardoor uw zoon en/of dochter scouting minder leuk
vindt, wacht dan niet te lang maar heb het met de staf erover.
Samen lossen we het op.
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Het Contract
Ondergetekende ouder(s)/voogd(en),
verplichten zich de in het ledenmutatieformulier afgesproken contributie
tot nader order op het banknummer (93.69.05.980) t.n.v. Scouting St.
Jan Baptist te Heerlen te storten.
Tevens verklaren zij;
*

Kennis genomen te hebben van de regels betreffende de
kampgelden.
*
N.B. Wanneer het deelnameformulier door de ouders is
getekend betekend dat, dat het kampgeld verschuldigd
blijft.

*

Dat zij de verschuldigde contributie na facturatie direct overmaken

*

Dat zij goede nota hebben genomen van een gratis lidmaatschap van 5 jaar en een doorlopend activiteitenjaar met een
opzegtermijn van 4 maanden.
Opzegging vóór 1 september), lopende van 1 januari tot en met
2 januari van ieder jaar.

*

Dat deze opzegging schriftelijk aan het Groepsbestuur
( Antwoordnummer 5074, 6400 WC te Heerlen) wordt medegedeeld. De contributieplicht blijft zolang de opzegging nog niet bij
de groepsvereniging binnen is.

*

Dat zij hun zoon en/of dochter tijdig (minimaal 1 dag vóór de
bijeenkomst) zullen afmelden.

Aldus opgemaakt en getekend op het ledenmutatieformulier, welke
onlosmakelijk met dit formulier verbonden is.
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Zonder
Activiteitenbijdrage
geen scouting....
De activiteitenbijdrage dient u vóóruit te voldoen.
U betaald de activiteitenbijdrage vóór 1 januari van ieder jaar.
Wanneer dit niet het geval is, krijgt u een herinnering.
Na deze herinnering heeft u nog 14 dagen de tijd om te betalen.
Daarna zal uw zoon en/of dochter in afwachting van de betaling van
de betaling van de activiteitenbijdrage, naar huis gestuurd worden.
Laat het niet zover komen, betaal tijdig.
Deze regeling hebben wij helaas moeten treffen omdat in het verleden 80% van de betalingen te laat binnen komen.
Dat zelfde geldt voor jaarbetaling.
Wij vinden het jammer dat onze penningmeester door het controleren
van de achterstanden meer werk heeft, dan eigenlijk de bedoeling is.
U kunt eraan meewerken dat deze werkzaamheden tot het verleden
behoren.
Betaal op tijd!!
Of betaal via automatische incasso!!
Automatische incasso maakt de activiteitenbijdrage een stuk goedkoper.
Wij danken u voor uw medewerking.
Het groepsbestuur

U betaald vanaf _______________ 20____ de activiteitenbijdrage!
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Geschiedenis
en onze gebruiken
Scouting is in 1907 opgericht door Lord Stephenson Smyth
Baden Powell of Gilwell.
In 1910 werd de eerste groep in Nederland opgericht.
In 1976 zijn de toenmalige scoutingverenigingen ( 2
katholieken en 2 prostestanten) gefuseerd in Scouting
Nederland.
Scouting Nederland is lid van de 2 wereldbonden.
Ja 2. Want er is een meisjesbond, de W.A.G.G.G.S.
en een jongensbond, de W.O.S.M.
Scouting Sint Jan Baptist is één van de 1100
scoutinggroepen die zich aangesloten hebben bij
Scouting Nederland. Ongeveer 110.000 scouts zijn
lid van Scouting Nederland en op de hele wereld
zijn er 32 miljoen scouts in geuren en kleuren.
Scouting Sint Jan Baptist heeft tot 1 januari 2003 een rode das
gedragen.
Daarna is de groep overgegaan
naar de groen geruite das de
schotse ruit de “Hunting Steward”.
Vanaf 23 augustus 2008 is de rode
das weer in ere herstelt.
Wel blijft de groep de link naar de
Hunting Steward leggen door op de
achterkant bij de punt een rechthoek van de Hunting Steward op te
naaien.
Toen op 1 januari 2003 Scouting
Kapelaan Castermans, die van
augustus 1986 t/m december 2002
Hierboven Hopman Ger Vankan die
een verkenner in het uniform van een
katholieke verkenner, installeert.
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op de Molenberg het spel
van Scouting speelde,
besloot om dit mooie spel
in Meezenbroek voort te
zetten, wilde ze wel iets
van Scouting Kapelaan
Castermans meenemen.
De das van deze groep
was natuurlijk een uitkomst voor de uniformen,

omdat de “Hunting Steward”, een groen
geruite das was. Daarnaast nam deze
groep ook het huidige groeps-logo mee,
dat ooit door de huidige Hopman, die
van 1969 tot en met 1978 lid was van
Scouting Sint Jan Baptist, is ontworpen.

De Kolonie
Iedere speltak opent op een eigen manier.
Als we met de hele groep openen dan staan we bij de vlaggenmast en
kijken hoe de staf de vlaf hijst.
Bij het sluiten gaat het preecies andersom.
Bevers hebben ook een saluut.
Het saluut is met de wijsvinger en ringvinger twee tandjes van de bever
voor doen.
Daarnaast hebben we nog een gebruik!
Scouts over de hele wereld geven elkaar de linker hand. En daar is
een reden voor. Namelijk, in de linker hand draagt de mens over het
algemeen geen wapen en de linker hand zit het dichtst bij het hart.
Zo zijn er nog meer gebruiken, die de bevers allemaal tijdens de
hopelijk lange scouting-loopbaan zullenn leren kennen.
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OVERVLIEGEN
als je te oud wordt voor de Welpen

van

naar

Als je ouder wordt, laten we zeggen zo’n 6 á 7 jaar, dan ga je overvliegen naar de Welpen. Niet echt vliegen natuurlijk.
Bij de Welpen krijg je wat meer vrijheid in je doen en laten.
Je gaat kamperen, je helpt de staf met koken en je gaat met aparte
groepjes die nesten genoemt worden amen met de leiding erop uit.
De Welpen en de staf vinden het altijd heel leuk dat er Bevers overvliegen naar de Welpen.
Ze leggen je dan ook in de watten.
De verschillen tussen de Bevers en Welpen zijn onder andere:
1.
2.
3

Je draagt een andere kleur blouse.
De Welpen draaien iedere zaterdagmiddig van 13.00 uur tot
15.00 uur.
En je draagt een ander speltakteken.

Wij wensen je in ieder geval heel veel plezier wanneer het zover is. En
uuuh, mis het niet, want het wordt allemaal nog leuker als het allemaal
al was..................................................
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Lord Robert Stephenson
Smyth Baden Powell
of Gilwell
De oprichter van Scouting in Engeland, Nederland en in
de hele wereld.
22 februari 1857-1941
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Agenda
September
Oktober
November
December
22 Februari
Maart
23 April
April/Mei
Mei/Juni
Juni/Juli
Juli/Augustus

Opening Scoutingjaar
JOTA-JOTI
St. Nicolaas
Kerstviering/Kerst-In
Baden-Powell Dag
Open Dag
St. Joris-Dag
Heitje voor een Karweitje
Open Dag
Sluiting Scoutingjaar
Logeren
Zomerprogramma
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