17 SEPTEMBER

Bea de bij is de beste
bij van de hele korf.
Dus de koningin geeft
haar een bijzondere
taak. Wat moet Bea
dan doen? Kom het te
weten in het Trapveld
tussen 14u en 17u.

15 OKTOBER

Nu ziet bijtje Bea in het
midden van een groot
meer een waterlelie. Dat
betekent: zwemmen! Van
14u tot 17u gaan we naar
het Interbad (Veltemweg
35, 8310 Sint-Kruis). Neem
zeker je zwembandjes en
2 euro mee.

19 NOVEMBER

Op weg naar huis ziet
Bea een spaghettibloem.
Vandaag is er geen
activiteit, maar kunnen
jullie een heerlijke pasta
eten en de foto’s van de
zomerkampen bekijken
op Diabalo! Een officiële
uitnodiging volgt!

Bea start haar
avontuur! Met goede
moed gaat onze bij op
pad… Kom naar het
Trapveld van 14u tot
17u om met ons te
zoeken waar ze
precies naartoe moet.

1 OKTOBER

O nee, er vliegen plots
heel veel boze wespen
rond bijtje Bea! Wie
komt haar redden van
14u tot 17u in het
Trapveld?

24 SEPTEMBER
Auw, Bea voelt een
prikje… en nog een, en
nog een, en nog een!
Ze vliegt tussen de
cactusbloemen, dat
doet pijn! Tussen
16u30 en 18u30
helpen we Bea in het
Trapveld.

8 OKTOBER
29 OKT EN 5 NOV

Ook bijtje Bea is even op vakantie,
dus er is geen activiteit! We zien jullie
terug op 12 november.

22 OKTOBER
Plots hoort Bea een
raar geluid. Zit het in
een orkest… Een viool,
heel ver weg, kan dat?
Ze vliegt dichter en ziet
dan een winterviooltje.
Hou je van muziek? Kom
dan naar het Trapveld
van 14u tot 17u.

26 NOVEMBER

Bea komt aan bij een
roos. Zou dit de bloem
zijn? Dan ziet ze een
andere bij, en plots
heeft ze vlinders in
haar buik! We
veroveren het hart van
bij Bart tussen 14u en
17u in het Trapveld!

Dan ziet Bea waar ze al
die tijd naar zoekt,
joepie! Maar als ze goed
kijkt, zit daar een dier
met acht poten voor?
EEN SPIN! We verslaan
de spin tussen 14u en 17u
in Trapveld. Dan is er
Schemertocht, meer info
volgt.

12 NOVEMBER

3 DECEMBER

O nee, nu hoort Bea
weer iets. Een luide
toeter? Nee, een
stoomboot! De Sint
komt langs, en heeft
koek en snoep mee. Wie
komt van 14u tot 17u
naar het Trapveld om
mee te smullen?

Nog een bloem op Bea
haar weg! Hij is mooi en
geel. Een boterbloem!
Ben je een prinses in de
keuken, kom dan naar
het Trapveld van 14u
tot 17u. Geen goede kok?
We leren het je graag!

10 DECEMBER

24 EN 31 DEC,
7 JAN
Tijdens de
vakantie
rusten ook de
leiding en Bea
wat uit. Tot op
14 januari!

Het is koud buiten,
sneeuwt het zelfs? Om
op te warmen, kijken
we samen een film!
Tussen 16u30 en 18u30
ben je welkom in het
Trapveld.

14 JANUARI

21 JANUARI

Iedereen komt naar het
Trapveld voor een
reuzespel. Van 14u tot 17u
willen we tonen dat de
sloebers de beste tak zijn!
Om 17u is er
Nieuwjaarsdrink van de
vzw, waar ouders kunnen
klinken op 2023.

We gaan schaatsen! Dit is
van 10u tot 12u30 in
Boudewijn Seapark
(Alfons De Baeckestraat
12, 8200 Sint-Michiels).
Neem zeker dikke sokken
en wanten/handschoenen
mee. Meer info volgt nog
via de WhatsApp-groep.

28 JANUARI

