
 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In 2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar!  
En de bevers hebben dubbel feest: ze bestaan 25 jaar!! 

Dat vieren we op zaterdag 12 juni in DierenPark Amersfoort, samen met heel veel 

andere bevers tijdens de feestdag Bever-Doe-Dag. Nooit eerder in de geschiedenis van 

de bevers is zo’n dag georganiseerd. Wij willen graag met onze bevers meefeesten! 

 

Voor wie? 

Bever-Doe-Dag is speciaal voor alle bevers van Scouting Nederland. We verwachten dat 

er zo’n twee- tot drieduizend bevers naar DierenPark Amersfoort gaan. 

 

Voor alle scouts vanaf 7 jaar (van welpen tot en met de stam) is er de grote feestdag 

Scouts2day op 15 mei 2010 in Utrecht. Daar worden tienduizenden scouts verwacht. 

Voor veel bevers is dat net iets teveel om leuk te zijn. Daarom is voor de bevers voor 

een eigen programma op een andere dag en locatie gekozen. 

 

Programma 

Zaterdagochtend vertrekken we met onze bevers naar 

Amersfoort. Zoals het er nu naar uitziet gaan we met z’n allen 

in de auto, maar de reis moeten we nog plannen. Tussen 9:00 

en 11:00 uur komen we bij het DierenPark aan. Daar begint 

het echte avontuur! Een actieve doedag voor de bevers!  

 

In het dierenpark zijn voor de bevers allerlei activiteiten te  

doen. Door het hele park zijn beverposten waar de kinderen de 

leukste avonturen kunnen beleven. Natuurlijk zijn ook de 

bewoners van Hotsjietonia in het park te vinden! De bevers 

kunnen bovendien kennismaken met het vernieuwde verhaal 

van Hotsjietonia. Dat gebeurt tijdens een spetterende show, 

maar ook op speelse wijze tijdens een activiteitentrail. 

 

Uiteraard is er voldoende tijd om met onze eigen groep het 

dierenpark te verkennen. De kinderen mogen een kijkje 

nemen bij het pasgeboren olifantje Kina. De lunch staat op het programma bij één van 

de lunchplekken tussen de giraffen, de olifanten of de leeuwen. Als de kinderen dan nog 

energie over hebben kunnen we gaan klimmen en klauteren in de speeltuinen, de ‘Nacht’ 

ontdekken of het DinoBos veroveren.  

 

Tijdens het hele programma blijven wij met onze bevers bij elkaar. De kinderen worden 

begeleid door de eigen leiding en onze eigen spelfiguren.  

 

Hoe laat we terug zijn in Enschede is nog niet bekend. Misschien eten we onderweg. 

 

Kosten 

De kosten zijn € 15,- per bever.  

 

Scouting Nederland organiseert Bever-Doe-Dag en 

biedt het programma aan voor € 18,50. Dat is 

exclusief de reis. Onze groep draagt voor iedere 

bever € 12,50 bij in de kosten. Het resterende 

bedrag van € 6,- komt voor eigen rekening. Daar 

tellen wij een bedrag van € 9,- bij op voor de 

reiskosten en voor wat extra eten en drinken tijdens 

de dag (bijvoorbeeld op de terugweg).  

 
 
 

Bever-Doe-Dag 12 juni 2010 
www.nannezwiep.nl  



 

Geef je snel op! – Uiterlijk 9 maart! 

Omdat deze Bever-Doe-Dag een landelijke activiteit is, moeten we ons op tijd opgeven 

en de bijdrage overmaken. Graag ontvangen we jouw opgave of afmelding uiterlijk 

op 9 maart 2010. Bij opgave graag het strookje samen met de € 15,-, gepast en in een 

gesloten envelop met je naam erop, inleveren bij Marcel (adres zie onderaan).  
● Let op! Tijdens Jantje Beton in de binnenstad nemen wij geen enveloppen aan! ● 

 

Verdere informatie 

Er is een landelijke website waarop je meer informatie over Bever-Doe-Dag kunt vinden: 

www.beverdoedag.scouting.nl 

Een paar weken voor Bever-Doe-Dag volgt er nog een brief met verdere informatie. 

Daarin staat onder meer de vertrektijd en wat de kinderen onderweg nodig hebben. 

 

Nog meer feest / tot slot 

Er valt meer te vieren in 2010! In onze regio vieren we het jubileum met de 100 meter 

taartactie op 20 maart. En onze groep bestaat in mei maar liefst 65 jaar! Daarover later 

meer. Kijk alvast eens op onze jaarkalender op www.nannezwiep.nl voor de data! 

 

Heb je nog vragen? Stel deze dan aan de eigen leiding. Zij geven graag verdere 

informatie over de activiteit. 

 

Met vriendelijke groet, 

beverleiding, groepsbestuur en stichting 

Scouting Nanne Zwiep 

 
 

Bever-Doe-Dag                   opgavestrook 12 juni 2010                   Bever-Doe-Dag 
 

 
 

* = doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Naam: _____________________________ doet wel/niet* mee met Bever-Doe-Dag 
 

Gegevens / bijzonderheden: 
(Mobiel) telefoonnummer of mobiel ouder/verzorger*: ________________________ 
                   (bereikbaar op zaterdag 12 juni 2010 voor noodgevallen)  

 

Eventuele bijzonderheden (medisch of anders) geef ik vóór 1 juni 2010 schriftelijk 

door aan de beverleiding. 
 
Deelnemersvoorwaarden (gebaseerd op de deelnemersvoorwaarden van Bever-Doe-Dag): 

 Scouting Nanne Zwiep, Scouting Nederland noch de Bever-Doe-Dag 2010 organisatie kunnen 
aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van 

deelnemers tijdens Bever-Doe-Dag of gedurende de reis. 
 De collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland is van 

kracht. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet verzekerd.  
 De betaling wordt niet terugbetaald. Annulering is niet mogelijk. 
 Scouting Nanne Zwiep, Scouting Nederland en de organisatie van Bever-Doe-Dag 2010 

hebben het recht om beeldmateriaal dat tijdens Bever-Doe-Dag gemaakt wordt, te gebruiken 
voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en 

aan de deelnemer. 

 

Ik, ____________________________, ouder / verzorger* ga akkoord met het 
bovenstaande, waaronder de deelnemersvoorwaarden. 
 

Handtekening: 
 

____________________________________________ 
 

INLEVEREN UITERLIJK 9 MAART 2010  
bij Marcel Dijkstra - Wieringermeerstraat 40 - Enschede 

In een gesloten envelop met de naam erop en € 15,- gepast erin! 


