
 SCOUTING 
Sint Maarten-Hildegard 

Bevers 

 

 
 
Hoi Allemaal, 
 
De lente staat weer bijna voor de deur. Er staan een hoop leuke activiteiten 
gepland. Hier zijn de avonturen voor de komende periode. 
 

18 maart Nederland Schoon 
 De Bevers en Welpen van SMHG en Orion gaan vandaag 

samen aan de slag om de buurt schoon te maken.  
Let op de tijden zijn aangepast: 10 – 12 uur!  
 

25 maart  Lente 
 De lente is weer in het land. Wat hoort hier allemaal bij? 
 
1 april Duinenmars 
 Bergschoenen aan en gaan… Vandaag lopen we de 

Duinenmars. Papa, mama, broertjes en zusjes zijn van 
harte welkom om mee te lopen. Aangepaste tijden: 
9:30 verzamelen Station Mariahoeve (kant van Aegon) – 

15:00 uur terug.          Meer informatie volgt. 
 
8 april 1 ei is geen ei 
 2 ei is een half ei. 3 ei is een …? 
 
15 april Vriendjes, vriendinnetjes opkomst: met de Titanic 
 Kunnen de bevers samen met hun vriendjes of 

vriendinnetjes een bootje maken, die misschien nog beter 
kan blijven drijven dan de Titanic? Je mag vandaag een 
vriendje of vriendinnetje meenemen. 

 
22 april Koningsspelen 

Misschien krijgen we vandaag wel hoog bezoek? 

 
29 april / 6 mei Meivakantie… geen opkomst 
 Vandaag is er geen opkomst. 

 
13 mei Sssssst… Moederdag 
 Niet verklappen aan mama.. We gaan iets leuk doen! 
 

 Oh ja, noteer ook alvast de volgende speciale opkomsten:  
10 juni Bever Doe Dag 

Deze dag gaan we samen met andere Bevers uit de regio een leuk avontuur beleven. 
Meer informatie volgt. 

 
24 + 25 juni Bever Logeer Weekend 

We mogen een nachtje slapen in ons eigen clubhuis.  
Aangepaste tijden: za 13:00 – zo 13:00 uur         Meer informatie volgt. 

 
Zo dat was het, ik heb er zin in, jullie ook? Groetjes, 
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