In het kort
Jongens & meisjes
van 5 t/m 8
Zaterdagochtend van
9:00 tot 11:00
Onder leiding van
bevoegde leidinggevende
Contributie: € 22,50 per
kwartaal (excl. kampen)

Onderdeel van scouting
Nederland
o Incl. kortingsacties op
scouting artikelen
o Lidmaatschap
scoutingmagazine
o Toegang tot scouting
kampeerterreinen

Contact & meer informatie
Website:
E-mailadres:

http://www.keizerkarelgroep.com
bevers@keizerkarelgroep.com

Adres clubhuis:

Zonnestein 64
1181 LX Amstelveen

Bevers
5 t/m 8 jaar

Inleiding
De bevers zijn kinderen van 5
t/m 8 jaar die iedere zaterdag
tussen 9:00 en 11:00 uur bij
elkaar komen. Bij de bevers
maken we gebruik van het
(landelijke) verhaal rond
Hotsjietonia, het huis van Lange
Doener. Dit speelt in een
fantasiewereld. De leiding heeft
rare namen, zoals Pompedomp,
Hippe Springveer en Karo Kunst.
hutten bouwen en zelf koken.
Ze hebben allemaal hun
En we knutselen en zingen
specifieke
graag. Maar dat is
eigenschappen. Zo
nog niet alles! We
houdt Pompedomp
doen eigenlijk te
van koken en
Opmerking van een
veel om op te
muziek, Hippe van
bever na de opkomst:
noemen. Ben je
drukke spelletjes en
nieuwsgierig
Karo van knutselen
“Dag papa, ga maar
geworden? Kom dan
en schilderen.
weer weg hoor, ik ben
gewoon een keer
nog lang niet klaar!"
kijken!

Programma

Bij de bevers doen
we veel
verschillende dingen! ‘Bekende’
spelletjes zoals tikkertje en
verstoppertje maar ook echte
scouting-activiteiten,
bijvoorbeeld speurtochten lopen,

Installatie
Als je bij de bevers
komt, mag je altijd eerst een
paar keer kijken. Als je een
echte bever wilt worden, word
je na een paar weken
geïnstalleerd. Als dat gebeurd
is, hoor je echt bij de bevers!
We verklappen nog niet hoe de
installatie gaat, want het moet
een verrassing blijven!
Ouders,broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s, vriendjes, etc.
mogen komen kijken bij de
installatie.

Speciale
evenementen
Door het jaar heen zijn er veel
speciale evenementen. Sommige
activiteiten ondernemen we met
de hele Keizer Karel Groep, zoals
de Nationale Scoutingdag en de
groepsdagen.
Dan doen we met zijn allen
spelletjes, we eten samen of we
lopen samen een speurtocht.
Verder zijn er activiteiten samen
met de welpen, zoals het
meelopen met de intocht van
Sinterklaas en het Ouder- en
Kindweekend (OKW).
Maar er zijn ook activiteiten
alleen voor de bevers, zoals de
Beverdoedag en het
logeerweekend. Op de
Beverdoedag worden
activiteiten georganiseerd samen
met andere scoutinggroepen uit
de regio.Tijdens het

logeerweekend slapen de
bevers met de leiding een
nachtje op het clubhuis. Samen
beleven we dan van alles en
nog wat!

Leiding
Zonder leiding kunnen de
Bevers niet draaien. De leiding
bedenkt wat er tijdens de
opkomsten gedaan gaat worden
en organiseert de kampen. De
leiding bestaat uit vrijwilligers
die het spel van scouting leuk
vinden en dit ook graag op de
Bevers overbrengen.
Alle leiding heeft een
gerichte opleiding of
heeft via Scouting
Nederland een
degelijke cursus
gevolgd.

