
 

Wat doen de Bevers? 

Iedere bijeenkomst zijn we op bezoek in het dorp Hotsjietonia. Hier nemen hoofdpersoon Stuiter en de andere 

dorpsbewoners ons mee op allerlei avonturen. Vaak starten we met het lezen van een brief, geschreven door een van de 

dorpsbewoners, waarin staat wat we die avond zoal gaan doen. Zo gaan we bijvoorbeeld een spel doen in het bos met 

Bas Bos, koken of bakken we iets lekkers met Rozemarijn, lopen we een leuke kralentocht met Steven Stroom, en nog 

veel meer. Aan de hand van deze brieven en personages spelen en leren de bevers op verschillende spelgebieden en is 

er voor elk wat wils!  

Algemene informatie Bevers: 

• Uw zoon of dochter kan lid worden van de bevers als hij/zij 4 ½  jaar oud is. 

• Het schooljaar waarin hij/zij 7 jaar wordt, is het laatste jaar bij de bevers. Hierna kunnen ze doorstromen (in 

scouting termen: overvliegen) naar de volgende speltak: de welpen. 

• De eerste lopende maand is gratis. Daarna bedraagt de contributie €10,- per maand. (Dit is incl. €2,- 

schoonmaakbijdrage en €2,- kampreservering.) De contributie kan alleen per bank betaald worden op ons 

bever rekeningnummer NL22ABNA0476553210 t.n.v. Scouting Paulus. 

• In de maanden juli en augustus vragen wij i.v.m. de zomervakantie geen contributie. 

• De bevers draaien op vrijdagavond van 18:30u tot 20:00u. 

• Vier maal per jaar overnachten we met de bevers een of twee nachtjes (vrijdag t/m zondag of zaterdag op 

zondag) op een kampeerboerderij of blokhut in de buurt. De kosten voor zo’n weekend bedragen ongeveer 

€22,- per kind. 

• Onze blokhut vindt u aan de Bakelsedijk, vlak bij het kanaal in Helmond-oost. Parkeren aan de Bakelsedijk op 

de ventweg is niet toegestaan, dit kunt u wel doen aan het einde van de Fokkerlaan aan de overzijde van de 

Bakelsedijk. 

• Het beveruniform met alles erop en eraan zal uw kind pas nodig hebben vanaf de installatie, deze wordt door 

de beverleiding gepland en hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld mocht uw kind bij de bevers willen 

blijven. De kosten van een volledig uniform bedragen ongeveer €48,-. Indien u al in het bezit bent van een 

beveruniform, mag dit pas gedragen worden vanaf de installatie. 

• Als uw kind een keer niet kan komen, meld hem of haar dan af via een whatsappje naar een van de 

onderstaande telefoonnummers, via de website of via een mail naar bevers@scoutingpaulus.com. 

• Indien een kind in een korte periode 4 maal niet op een bijeenkomst verschijnt zonder kennisgeving, behouden 

wij als leiding ons het recht voor het lidmaatschap éénzijdig te beëindigen.  

Jenny    06-12301889    Yorik    06-20191726 

Emmy    06-43102716    Kim    06-75290336    

Jolanda   06-40923375    Job    06-12852165  

Brigitte    06-17536942       Sien    06-33135458  

Wendy    06-51015358     Jasmijn   06-23808287  

Website:  www.scoutingpaulus.com     

Facebook:   www.facebook/scoutingpaulushelmond 

E-mail Bevers:   bevers@scoutingpaulus.com 

E-mail algemeen:  info@scoutingpaulus.com 

 

mailto:bevers@scoutingpaulus.com
http://www.scoutingpaulus.com/
http://www.facebook/scoutingpaulushelmond
mailto:bevers@scoutingpaulus.com
mailto:info@scoutingpaulus.com

