
WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN & KASTANUJO 

WWW.WATERSCOUTINGGOUDA.NL 



BEREIKBAARHEID 
 

Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,  

het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!  

In geval van nood of dringende vragen zijn wij ook  

mobiel bereikbaar. 

 

E-mailadres: 

bevers@cornelisdehoutman.nl 

Noodnummers: 

Liene:   06-48812701 

Kelly:   06-40582788 

 

Ook hebben we een whatsappgroep met alle ouders van  

de bevers zodat we contact kunnen houden met elkaar.  

 

EVEN AFMELDEN 
 

We verwachten dat alle bevers er elke week zijn,  

maar iedereen kan er wel eens een keertje niet zijn.        

In dat geval stellen wij het zeer op prijs als we uiterlijk  

de woensdag voor de opkomst een mailtje van de ouders  

krijgen met de afmelding. 

WAAR EN WANNEER? 
 

De bevers hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw op Platteweg 42a. 

De opkomst begint om 11:00  en duurt tot 13:00. 

Soms draaien we op afwijkende tijden, in dat geval sturen we altijd een mailtje.

VRAGEN? MAIL ONS GERUST 

 

- Onze opkomsten vinden plaats op het terrein zelf,  

   er worden veel spelletjes in de natuur gespeeld. 

- Zorg dat je kleding draagt die vies en nat mag worden. 

- Bij mooi weer een petje, zonnebril, zonnebrand, etc. 

- Je uniform (natuurlijk). 

 

UNIFORM 
 

De bevers  hebben een uniform.  

De blouse en das kan worden besteld via de scoutshop. 

 

 RODE BEVERBLOUSE KONINGSBLAUWE DAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De insignes voor op je uniform krijg je tijdens je installatie. 

Je kan het installatie pakket bestellen via onze eigen webshop.  

Als je nog geen groepstrui hebt kan je deze ook bestellen via onze site. 

 

      INSTALLATIEPAKKET         GROEPSTRUIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Op deze afbeelding zie je waar wat hoort op het uniform.  

TIP! Klik op de afbeelding om deze te vergroten! 

KLIK & BESTEL KLIK & BESTEL 

KLIK & BESTEL KLIK & BESTEL 

INSIGNES & OPKOMSTEN 
 

Bij de bevers heb je bijna elke zaterdag een opkomst.   

  Tijdens deze opkomst ontdek je samen met  

       vriendjes en vriendinnetjes een leuke  

   fantasiewereld op het land. Soms kan je 

      bij opkomsten insignes verdienen. 

       Als je een insigne hebt verdiend krijg  

       je deze van de leiding. Wil je weten  

    welke insignes je allemaal kan verdienen?  

 
INSIGNES BEVERS 

HANDIG OM MEE TE NEMEN: 

DE BEVERWET 
 

Als je bij onze bevergroep komt moet je natuurlijk de wet 

kennen. De wet moet je ook opnoemen bij je installatie,  

dus leer hem goed uit je hoofd ;-). 

 

 

 Ik ben een bever.  
Wat bevers doen,  
doen we samen.  
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AGENDA 
 

De bevers hebben naast de wekelijkse opkomst nauwelijks 

andere activiteiten. De bevers hebben soms wel uitjes zoals 

een Bever Doe Dag, een filmavondje of iets anders leuks. 

 

Over activiteiten buiten de opkomsten  

sturen we altijd even een mailtje.  

Houd vooral onze jaarkalender  

in de gaten voor groepsactiviteiten  

of andere leuke evenementen! 

 

Klik op de button om naar  

de jaarkalender te gaan. 

KOSTEN 
 

De kosten om lid te zijn van de bevers bedragen €29,50  

per kwartaal. Bij sommige activiteiten vragen we een extra 

bijdrage, in dat geval sturen we eerst altijd even een mailtje.  

 

FOTO`S 
 

Elke zaterdag worden de nodige foto`s gemaakt zodat we de ouders  

op de hoogte kunnen houden via facebook en instagram.  

De foto`s van onze activiteiten en evenementen kan vinden via onze website. 

FOTO`S WEBSITE 

INSCHRIJVEN 
 

Ben je nieuw bij onze vereniging en ben je nog geen lid? 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

KENNISMAKINGSGESPREK 
 

Als je nieuw bent bij de bevers komt de leiding altijd graag 

even langs om te kletsen met de ouders.   

Zo weten de ouders wie wij zijn en wij wie de ouders zijn. 

Hierover wordt nog een aparte mail verstuurd. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 
    

           Heb je nog geen antwoord gevonden op  

   je vragen? Check dan onze veelgestelde 

     vragen pagina op de website. Hier vind je 

       antwoord op de meest gestelde vragen 

       en kan je een vraag stellen als jouw  

              antwoord er niet tussen staat. 

 

         Volg ons ook op Facebook & Instagram! 

GROEPSTRUIEN 
 

Onze verenigingen hebben ook een mooie groepstrui.  

Deze trui is uiteraard niet verplicht om te hebben,  

maar het is zeker een leuk kledingstuk om te  

dragen als je lid van onze vereniging bent.  

 

Onze groepstrui kost €29,99 en je kan  

h`m bestellen via onze webshop.  

 

Weet je niet welke maat je moet hebben?  

Neem even contact op met je leiding om een trui te passen. 

 

TIP! Als je nieuw bent bij onze vereniging krijg je €5 korting, check je mail! 

KLIK & BESTEL 

HET LEDENBLAD 
 

4 keer per jaar sturen wij een leuke editie rond van  

ons digitale ledenblad. Check de laatste editie  

zodat je gelijk op de hoogte bent van alle nieuwtjes! 

 

Dit ledenblad zit vol met nieuwe weetjes, oproepjes, 

leuke verhalen en nog veeeeel meer! 

 

Klik op de button om de laatste editie te bekijken.  

 

 

 

 

KLIK & BEKIJK 

TIP VOOR DE OUDERS 
 

Onze mooie vereniging is gebouwd op vrijwilligers en alleen  

met vrijwilligers krijgen wij het voor elkaar! Maar wij kunnen  

niet alles alleen, daarom doen wij ook een oproepje naar 

alle ouders om ons te komen helpen met projecten! 

 

Check onze website en bekijk waar je ons mee kan  

helpen. Denk aan 1x per maand helpen met klussen,  

een keertje flyeren of misschien wel binnen onze  

vereniging een bestuursfunctie oppakken. 

 

Klik op de button en bekijk waar jij ons mee kan helpen! 

 

 

 CHECK HOE JIJ ONS KAN HELPEN WWW.WATERSCOUTINGGOUDA.NL 
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