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Voorwoord
Dit is het Beverboekje met wetenswaardigheden over
onze groep.
Aan het begin van het seizoen krijgt elke Bever zo’n
boekje.
Een handig boekje met tips, adressen en uitleg over het
uniform.
Ook dit jaar is er een tabel met belangrijke data van dit
seizoen. De data zijn onder voorbehoud. Gaan we ergens
naar toe, dan melden we dat altijd nog van te voren.
Vooraf wil ik ook vragen om af te melden als je niet
naar scouting kunt komen. Dan weten wij of we nog op
je moeten wachten als je er nog niet bent.
Als we niet op het clubhuis draaien (afgezien van een
speurtocht) dan melden wij dat van te voren.
Hopelijk beleven we met z’n allen een fijne tijd bij de
Bevers!

Afmelden bij:
Rozemarijn/Jessica:0162-518682
06-55910180
BeversRaamsdonksveer@live.nl

Wat is scouting???
Alle Bevers in Nederland zijn lid van Scouting Nederland.
Scouting is een Engels woord en betekent ‘verkennen’ of
‘speuren’. Er zijn heel veel kinderen lid van Scouting. In
Nederland wel meer dan 85.000!
Aan het woord SCOUTS kun je zien wat allemaal bij
Scouting hoort.
De S is van Samen, want Bevers vinden anderen
belangrijk.
De C is van Code, want Scouting is bijzonder en heeft
mooie tradities.
De O is van Outdoor, want bij de Bevers ga je op
avontuur, vaak lekker buiten in de natuur.
De U is van Uitdaging, want die zoek je bij Scouting op.
De T is van Team, want Bevers spelen met elkaar en zijn
trots op elkaar!
De S is van Spel, want spelen en creatief zijn vinden
Bevers leuk.
Het fijnste van Scouting is dat je zoveel verschillende
dingen met elkaar doet en bij de Bevers doe je dat in het
dorp Hotsjietonia.

Wat zijn Bevers???
Bevers zijn jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar.
Kenmerken zijn nog meer:
 Ze spelen in groepen of groepjes
 Fantasie en creativiteit worden gestimuleerd
 Spelvraag is veelzijdig: sport, spel, buiten, binnen,
creativiteit, samenwerken
 De jongste Bevers zitten in principe in groep 2
 De oudste Bevers zitten in principe in groep 4
 Onze groep heeft maximaal 24 Bevers
 Er wordt gespeeld in het Dorp Hotsjietonia, een
gevarieerd programma met veel afwisseling
 Een gewone speurtocht of Sinterklaas zijn ook terug
te vinden in het jaarprogramma

Wat doen Bevers?
Bevers spelen samen met Stuiter in
het dorp Hotsjietonia. Daar ontmoeten
ze Bas Bos en Rebbel, Noa en Stacy,
Rozemarijn en Professor Plof, Keet en
Fleur Kleur,
Sterre en
Stephany
Stroom en de
dieren. Elke week beleef je samen
met je Bevervrienden de leukste
avonturen bij Scouting. Geen
opkomst is
hetzelfde.
Je doet
steeds
verschillende
dingen en zo leer je elke week iets
nieuws. Van broodjes bakken bij het
kampvuur, speurtochten lopen,
hutten bouwen tot het maken van
bijzondere kunstwerken.

Het uniform
De Bevers dragen een rode blouse. Daarbij hoort een
oude (spijker-) broek.
De groepsdas, zwart met groen en witte bies met
achterop de handjes van het wapen van Raamsdonksveer
en je eigen naam erin geborduurd, wordt pas gegeven als
je geïnstalleerd bent. De groepsdas is in alle speltakken
te gebruiken en kost € 10,-.
Bij de installatie krijg je ook nog een naambandje van
Scouting Raamsdonksveer, het installatieteken en het
speltakteken. Deze zijn gratis en horen op je blouse
genaaid te worden.
De Beverblouse is te koop in de scoutshop. We hebben
ook een groen Scouting
Raamsdonksveer T-shirt. Dit is 2 x
per seizoen te bestellen. U wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
Het T-shirt is enkel tijdens warm
weer een vervanging van het uniform!
We vragen heel nadrukkelijk om
het uniform elke opkomst aan te
trekken!

De leiding
De leiding bestaat uit een vast team
die wisselend aanwezig zijn. Elke
opkomst zijn er drie man of meer
aanwezig.
We gebruiken namen uit onze
fantasiewereld het dorp
Hotsjietonia. Sommige namen zijn
een beetje aangepast, omdat deze bij
ons worden vertolkt door een vrouw.

Het team bestaat uit:
Jessica Volwerk / Rozemarijn
Ingeborg Broeders / Fleur Kleur
Dimitri Marcelissen-Broere / Prof. Plof
Martin de Heus / Bas Bos
Marleen Hofkens / Keet Kleur
Nathalie van Ostaijen / Rebbel
Carolien van Beers / Sterre Stroom
Marjolaine van der Pluijm-Ligthart / Stephany Stroom
Cathelina Volwerk / Noa
Dymphie de Bont / Stacy Stekker

Contributie
De contributie bedraagt € 10,- per maand. U kunt dit
bedrag overmaken naar:
IBAN NL 27 RABO 14 30 10 840 ten name
van Scouting Raamsdonksveer o.v.v. naam van
het kind.
U krijgt geen acceptgirokaart. Wel wordt er
gecontroleerd of u betaald. Via de bank kunt
u zelf een automatische overschrijving instellen.
Het kampgeld wordt apart vastgesteld en bij
buitengewone uitstapjes wordt er een kleine bijdrage
gevraagd. Deze bijdragen kunnen contant aan de leiding
betaald worden.

Foto’s
Er worden tijdens het draaien vaak foto’s gemaakt van de
kinderen. Als u hier tegen bezwaar heeft, wilt u dit dan
aangeven, zodat we hier rekening mee houden.
Op onze facebookpagina Scouting Raamsdonksveer
worden regelmatig foto’s geplaatst om te laten zien wat
we gedaan hebben. Ook proberen we regelmatig met een
artikel in de weekkrant ‘De Langstraat’ te staan.

Het Beverlied
opening
Wij zijn de Bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker HARD
Anders hoor je het niet
We gaan samen spelen
Dat doen we zo graag
Want wat we gaan doen
Doen we samen vandaag
Ik dans en ik spring
Ik stuiter en ik zing
Wij zijn de Bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker HARD
Anders hoor je het niet
We gaan nu naar binnen
Dat vinden we fijn
Wat is het toch leuk
Om een Bever te zijn!

sluiting
Wij zijn de Bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker HARD
Anders hoor je het niet
Maar nu zijn we klaar
Tot de volgende keer
Dan zien we elkaar
En dan zingen we weer
Ik dans en ik spring
Ik stuiter en ik zing
Wij zijn de Bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker HARD
Anders hoor je het niet
Maar gaan nu naar buiten
Tot de volgende keer
Dan zien we elkaar
En dan spelen we weer!

Logeren / kampen
We hebben 4 keer met de Bevers een kamp per jaar. We
slapen 3 x 1 nachtje en 1 x 2 nachtjes in het clubgebouw.
De eerste keer in het seizoen is eigenlijk een beetje
oefenen voor met name de nieuwe Bevers. Aan elkaar
wennen in pyjama. Slapen op een luchtbed, veldbed of
matje in een slaapzak. Aan de geluiden ’s nachts als je
niet in je eigen bed ligt of de w.c. die je ’s nachts wel
eens nodig hebt.
Zo’n eerste keer is altijd erg spannend. Voor sommige
kinderen is het logeren te spannend. Als leiding zijn wij
heel flexibel, maar vragen dat ook aan de ouders. Deze
kinderen kunnen bijvoorbeeld thuis slapen. Aan ouders is
het dan om hun kind vroeg, voor het ontbijt, naar scouting
te brengen en rond 21.30 uur bijvoorbeeld weer op te
halen. Zo hebben ze toch een kamp meegedraaid en slapen
veilig thuis. De meeste kinderen willen dan een volgende
keer wel blijven slapen.

Data zijn onder voorbehoud!!!

Scoutingdata
Programma
27 en 28 okt.’17 Herfstkamp en installatie nieuwe
Bevers.
Kosten: €5,18 nov.’17
Draaitijd van 9.30 tot 11.30 uur i.v.m.
aankomst Sint in Nederland
2 dec. ‘17
Sinterklaasviering
23 dec. ‘17
Vredeslicht
30 dec. ‘17
Géén opkomst i.v.m. Kerstvakantie
6 jan.’18
Wel opkomst!!!
20 of 27 jan.’18 Winteractiviteit van Regio de Baronie
2 en 3 febr.’18
Winterkamp! Kosten: €5,10 febr.’18
Géén opkomst i.v.m. Carnaval!
4 en 5 mei ‘18
Lentekamp! Kosten: €5,4 mei ’18
Dodenherdenking in Raamsdonksveer.
12 mei ‘18
Géén opkomst i.v.m. Hemelvaart
1 t/m 3 juni ‘18 Gezamenlijk Ouder Kind weekend
? mei/juni ‘18
Beverdoedag van Regio de Baronie
29 juni t/m 1
Zomerkamp! Kosten: € 35,juli ‘18

Belangrijke adressen:
Jessica Volwerk
Van den Poelstraat 11
4931 XM Geertruidenberg
0162-518682
06-55910180
beversraamsdonksveer@live.nl
Scouting Nederland
Postbus 210
3830 AE Leusden
033-4960245
Scoutshop Breda
Doelen 36,
4813 GR Breda
076-5147627
www.scoutshop.nl
Openingstijden:
 woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur
 donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur
 zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

