
 
 

                         

Dag ouders en beste bevertjes 
 
Ook dit jaar gaan de bevertjes terug op takweekend! Dit jaar gaan we van 26 
oktober tot 28 oktober samen weg! Het wordt een heel leuk weekend waarin we 
vanalles gaan onderzoeken. Want dat weekend worden de bevers echte detectives! 
Vergeet dus zeker niet jullie gepaste outfit mee te brengen. 
 
Klinkt dat volgens jou helemaal niet slecht en wil je er ook bij zijn? Lees dan zeker 
verder, want in deze brief vind je alles wat je wil en moet weten!  
 
Waarheen? 
 
Dit jaar vertoeven we in de lokalen van Chiro Wippelgem. 
 
Kramershoek 5   
9940 Wippelgem 
 
Hoe spreken we af? 
 
We spreken vrijdag 26 oktober af aan ons eigen scoutslokaal om 19:00. Van daar 
vertrekken we samen naar het lokaal in Melle. Enkele beverleiding zal zelf naar het 
lokaal rijden. De ouders die het zien zitten om zelf te rijden kunnen we inschakelen 
om de kinderen daar te krijgen. Als je het ziet zitten om te rijden stuur dan een 
mailtje naar bevers@dekangoeroes.be. 
 
Er wordt ‘s avonds geen maaltijd meer voorzien. 
 
Wanneer zijn we terug? 
  
Zondag kunnen de bevers worden opgehaald aan chiro Wippelgem rond 12:00. Dan 
rijden we samen terug naar het lokaal waar er een formatie wordt gehouden. Hier 
zijn ouders die mee kunnen helpen door ook te rijden zeker welkom. 
 
Hoe verloopt zo’n takweekend? 
 



 
 

                         

Wel, om te beginnen staat de leiding op rond 7u00 en we maken de kindjes wakker 
rond 7u30. Uit ervaring weten we dat veel kindjes reeds vroeger wakker zijn, maar 
die worden dan door enkele leiding stil gehouden zodat de anderen nog even 
kunnen doorslapen. Er wordt dan een half uurtje voorzien om zich aan te kleden en 
de leiding helpt waar nodig.  
 
Om 8u00 ontbijten we gezamenlijk en vervolgens worden de tandjes gepoetst, de 
haartjes gekamd en de gezichtjes gewassen. Na de formatie begint de eerste 
activiteit, die loopt tot de middag. Ze krijgen een 10-uurtje, namelijk een koek. 
Als middagmaal eten wij boterhammen. Na het middagmaal volgt een tweede 
activiteit. Er zal zaterdag een 4-uurtje voorzien worden. Dit is een stuk fruit.  
 
Het avondeten is een warme maaltijd. Na het avondeten hebben we nog 1 
verassingsactiviteit. 
Om 21u gaan de bevers zich klaarmaken om te gaan slapen.  
Ook De tandjes worden gepoetst en alle bevers gaan nog eens naar het toilet al 
vorens in de slaapzak te kruipen.  
 
De leiding slaapt uiteraard bij de bevers! 
 
Snoepjes, koekjes, zakgeld en speelgoed wordt thuisgelaten! Bij het ontdekken van  
dit “smokkelwaar”  wordt  deze door de leiding  in beslag  genomen  en  pas  terug  
gegeven  op het einde de het takweekend. 
 
Administratieve kant? 
 
De  kampprijs  bedraagt €  30.  Dit  bedrag  dient  vóór  24  oktober te  worden  
gestort  op  het Kangoeroerekeningnummer  BE 39 0682 2442 8119. Met de 
vermelding beverweekend en de naam van uw kind. Gelieve ook in te schrijven via 
de website http://dekangoeroes.be/takweekend-2018/. 
 



 
 

                         

Wat nemen we mee? 
 

Slaapzak                                    -
Slaapzak                                    -
Luchtmatras of matje               -
Hoofdkussen  
-Pyjama  
-Peter Pan verkleedkleren 
-Knuffelbeer  
-Zaklamp  
-1 washandje  
-1 grote handdoek  
-Tandenborstel, tandpasta en beker -
Das + eventueel uniform als je dit hebt  

-Keukenhanddoek  
-Warme speeljas  
-Regenjas  
-2 T-shirts   
-2 warme truien  
-2 lange broeken  
-3 paar sokken  
-3 onderbroeken  
-Stevige schoenen 
-Sportschoenen  
-Laarzen  
-Pantoffels   
-Zakdoeken  
-Vuillinnenzak 

 
 
Om  onze  stapel  verloren  voorwerpen  te  beperken  vragen  we  alles  te 
naamtekenen.  Bevers herkennen  vaak  hun  eigen  spulletjes  niet.  Voor  hen  is  
het  dus  dubbel  belangrijk  dat  alles genaamtekend is.  
 
Wat moet je afgeven aan vertrek? 
Persoonlijke apotheek. Medische fiche hoeven jullie ditmaal niet af te geven, maar 
we vragen wel aan de ouders om belangrijke dingen, die we zeker moeten weten, te 
komen vertellen (of op te schrijven) voor vertrek.  Indien  er  een  probleem  is  op  
het  weekend,  contacteren  we  de  ouders  zo  snel mogelijk. 
 
 
 
 
 
Contactgegeven 
 
 
 



 
 

                         

Totem Email GSM 

Groenling (TL) quinten.dobbelaere@gmail.com 0474137343 

Anser lenademoor@hotmail.com 0493187385 

Arassari kamoenjulie1@gmail.com 0494542872 

Neushoorn lilinova16@me.com 0475949756 

Agame siebe.goeteyn@gmail.com 0470280158 

Kraanvogel mauro.billiet2@gmail.com 0497377984 

Fennek eliasvandewoestynee@gmail.com 0494189416 
 
 
Vriendelijke groet en hopelijk tot op takweekend! 
Groenling, Neushoorn, Anser, Arrasari, Fennek, Agame en Kraanvogel 


