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Maandbrief Bevers: September  

Dag bevers,  

hier is hij dan jullie eerste maandbrief van jullie eerste scoutsjaar. Hierin zal altijd alle informatie staan over 
wat wij de komende zaterdagen allemaal zullen uitspoken. De vergaderingen gaan steeds door 
zaterdagmiddag. Ze starten om 14u en eindigen naargelang de zomer om 18u en de winter om 17u30. 
Hopelijk zijn jullie klaar voor dit scoutsjaar want jullie leiding heeft er alvast super veel zin in.  

Zaterdag 7 september:  
Jammer genoeg nog geen vergadering voor de bevers. 

Zaterdag 14 september:  
Als dat niet spannend is, de eerste vergadering van het jaar. Ben jij ook zo benieuwd wie die andere bevers 
zijn of ken je er al een paar?  Dat is goed, want vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen. Dit doen we 
door middel van heel wat toffe spelletjes. De vergadering gaat door van 14u tot 18u aan onze lokalen. Om 
17u zijn alle ouders welkom op de startdrink aan het lokaal.   

Zaterdag 21 september:  
Wisten jullie dat vandaag ,exact 52 jaar geleden, mensen voor het eerst naar een kleurentelevisie keken? Het 
heeft lang geduurd voor mensen overschakelden van zwart-wit naar kleur. Wij gaan dit in 1 dag proberen te 
doen! Zijn jullie er klaar voor? Vergadering van 14u tot 18u aan onze lokalen.  

Zaterdag 28 september:  
Vandaag de dag kunnen vliegtuigen heel erg lange afstanden afleggen, wel duizenden kilometers. Maar dat is 
lang niet altijd zo geweest. Bijna honderd jaar geleden slaagde het Amerikaanse leger erin om als eerste rond 
de hele wereld te vliegen. Hou je maar vast want het belooft een razendsnelle vergadering te worden. 
Vergadering van 14u tot 18u aan onze lokalen.  

Zaterdag 5 oktober:  
Zoals als jullie al weten of niet weten, gaat vanavond het eerste eetfestijn door. En we hebben direct voor het 
der lekkerste gekozen, namelijk spaghetti! Vandaar vandaag het grote spaghettispel! Van 14u tot 17u aan het 
lokaal. De vergadering stopt vandaag wat vroeger omdat jullie leiding moet helpen op het eetfestijn.  

Een stevige linker,  
De beverleiding  

           
Boule   0470 68 41 11  Rusty  0468 17 25 05   Bubbels  0468 24 51 22 
Tic-Tac  0493 04 53 08   Valko   0471 44 67 55   


