
 

                       
  

Dag lieve bevertjes, mama’s en papa’s! 
 

Ook de bevertjes gaan dit jaar op takweekend, een weekend vol plezier!! Dit jaar gaan we van 25 tot 27 
oktober samen weg. Het wordt een heel magisch weekend waarin we worden betoverd door de magie van de 
sprookjeswereld.  
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. 
 

Waar gaan we naartoe? 
Dit jaar gaan we naar de scouts Prins Boudewijn in Wetteren. We zullen er twee nachten slapen in hun 
lokaal. 
Adres: 

            Groene wegel 2 
 9230 Wetteren 
             Oost-Vlaanderen 

 
Opgelet: Er zullen geen bedden aanwezig zijn. Vergeet dus zeker jullie luchtmatras of matje niet! 

 
Waar en wanneer spreken we af? 
We zullen met zijn allen verzamelen op vrijdag 25 oktober om 19:00u aan ons eigenste scoutsterrein 
in Heusden. Na de formatie worden de auto’s toegewezen aan een bepaalde tak om ze vervolgens 
naar hun locatie brengen. (Zo hoeven de mama’s en papa’s met kindjes in verschillende takken slechts 
1 maal te rijden) 
Zorg wel dat jullie maagjes al gevuld zijn, want er wordt ’s avonds geen eten meer voorzien. (behalve 
een 10-uurtje dan) 

 
Wanneer komen we terug? 
Zondag 27 oktober zit ons weekendje er al weer op en kunnen diezelfde auto’s ons komen ophalen 
aan het scoutslokaal om 13:00u. Als ouders voor het terug ophalen onderling willen wisselen, kan dit 
(indien er bijvoorbeeld auto’s op overschot zijn) vrijdag afgesproken worden. Dan is het de bedoeling 
dat iedereen weer naar het lokaal te Heusden gebracht wordt. 
Hoe verloopt zo een takweekend? 



 

                       
  

Wel, om te beginnen staat de leiding op rond 7u00 en we maken de bevertjes 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 ook 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 
teruggegeven op het einde de het takweekend. 

 
En de administratieve kant? 
De kampprijs bedraagt € 30. Dit bedrag dient vóór 24 oktober te worden gestort op het normale 
Kangoeroerekeningnummer: BE 39 0682 2442 8119. Gelieve ook in te schrijven via de website 
http://dekangoeroes.be/takweekend-2019/. Via deze betaling ben je ook meteen ingeschreven voor het 
kamp, je hoeft dus geen mailtje meer te sturen. We vragen wel om een mailtje te sturen indien je 
vegetarische maaltijden wenst. (Indien er nog vragen zijn, kan dit wel natuurlijk naar 
bevers@dekangoeroes.be!) 

 
 



 

                       
  

Wat nemen we mee? 

o Themakledij 
(sprookjes) 

o Slaapzak 
o Luchtmatras of 

matje  
o Hoofdkussen 
o Pyjama 
o Knuffelbeer 
o Zaklamp 
o 1 washandje 
o 1 handdoek 

o Tandenborstel, 
tandpasta en 
beker 

o Zeep en 
shampoo 

o Kam en/of 
borstel 

o das !! 
o Warme speeljas 
o Regenjas 
o 2 T-shirts  

o 2 warme truien 
o 2 lange broeken 
o 3 paar sokken 
o 3 onderbroeken 
o Stapschoenen en 

sportschoenen 
o Pantoffels  
o Zakdoeken 
o Laarzen  
o Keukenhanddoek 
o Vuillinnenzak 

 
Om onze stapel verloren voorwerpen te beperken vragen we alles te kenmerken. Bevers herkennen vaak 
hun eigen spulletjes niet. Voor hen is het dus dubbel belangrijk dat alles gekenmerkt is. 
 

           Af te geven bij vertrek: 
Jullie hoeven geen medische fiche aan te maken voor dit weekend aangezien we dicht bij huis zitten. Wel 
moeten belangrijke medische gegevens doorgezegd of geschreven worden aan de leiding. Vergeet, indien nodig, 
jullie persoonlijke apotheek niet mee te nemen en ook af te geven aan de leiding bij het vertrek. (Voor de ouders: 
gelieve bij afgifte nauwkeurig te vermelden wat het precies is, waarvoor het dient & wanneer het te gebruiken 
is.) 
 
Voor eventuele vragen, neem gerust contact op met de leiding: 
Arassari (TL) Julie Kamoen   04/94.54.28.72  Bevers@dekangoeroes.be  
Kongoni Lotte Formesyn  04/70.49.89.86 
Vink  Zita Bourgeois   04/94.65.98.98 
Agame  Siebe Goeteyn   04/70.28.01.58 
Beo  Ellis Gavel   04/98.40.45.75 
Fennek  Elias Van De Woestyne  04/94.18.94.16 
Scoutsvriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort, 
Arassari, Vink, Kongoni, Beo, Agame en Fennek 


