
Heeze, 1 mei 2022   
Betreft: weekend bevers,    
   
Beste ouders en bevers,   
   
Het is alweer tijd voor het tweede beverweekend, dit staat gepland van 13 tot en 
met 15 mei. We beginnen op vrijdagavond en eindigen met de installatie van de 
nieuwe bevers op zondagochtend. De bevers blijven dus twee nachtjes op de 
blokhut slapen.   
Vrijdagavond worden de bevers om 19.00 uur op de blokhut verwacht en 
kunnen samen met de ouders de bedden worden klaargelegd. Zondag ruimen we 
de slaapspullen weer op en daarna is om 10.00 uur de installatie. De nieuwe 
bevers krijgen dan officieel hun uniform uitgereikt. Hierbij is natuurlijk iedereen al 
van harte welkom. Daarna mogen de bevers weer met jullie mee naar huis.   
   
Wat moet je allemaal meenemen?      
� Slaapzak, één knuffelbeest, kussen, matje of luchtbed om op te slapen (geen 

stretcher)   
� Luchtbed pomp (indien nodig)   
� Pyjama, toiletspullen, handdoek en washandje   
� Schoon ondergoed, sokken, T-shirt, broek, trui   
� Sloffen of slippers   
� Fijne schoenen om op te lopen, evt. laarzen of een regenjas   
   
Wilt u de naam van de bever op zoveel mogelijk spullen zetten? Vooral de 
uniformen lijken veel op elkaar, dus een naam is erg handig. Verder is het handig 
als de kinderen zelf hun tas mee inpakken dan weten ze hun spulletjes te vinden.   
   
Aanmelden kan via het digitaal aanmeldformulier, de weekendkosten bedragen   
¼������HQ�NXQQHQ�overgemaakt worden naar het onderstaande rekeningnummer: 
NL09 RABO 0115 9416 65. Wanneer uw bever niet mee kan op weekend dan 
ontvangen wij graag een afmelding vóór donderdag 12 mei in verband met de 
inkopen. U kunt uw bever afmelden door een mailtje te sturen naar 
bever@nicasius.nl of een appje te sturen naar 0612189179.  
  
Van de bevers die geïnstalleerd worden ontvangen wij graag van tevoren het 
uniform met de bijbehorende insignes (deze hoeven nog niet vast te zitten op de 
blouse), das en dasring zodat we kunnen controleren of alles compleet is en 
zodat we alles kunnen klaarleggen voor de installatie. Via onderstaande link komt 
u terecht bij het formulier waarin staat wat u precies nodig heeft: 
https://www.nicasius.nl/upload/2ee529_uniformen_scouting_Heeze.pdf  
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag! 
Namens de beverstaf, met vriendelijke scouting groet,   
   
Maud Guitjens    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contactpersoon bevers: 
Maud Guitjens  
Apollo 17  
5591PN Heeze Tel. 
06 12 18 91 79 
bever@nicasius.nl  
Secretariaat groep:   
Birgit de Vaan  
Jan Steenlaan 5 5591AH 
Heeze Tel. 06 50 91 22 
85 
secretariaat@nicasius.nl  
Blokhut: Den 
Ekelhoek 
Ekelpad 2 Heeze   
Tel. (040) 226 38 24   
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