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Maandbrief Bevers: Februari/Maart  
 

Beste bevers en ouders,  

Nu onze examens achter de rug liggen, staan wij weer volledig te springen om aan jullie leiding te geven. 

Hieronder vinden jullie het goedgevulde programma van eind februari en begin maart. We zijn van plan om 

eind maart ergens een slaapfeestje te doen, verdere info volgt nog!  

 

15 februari:  

Degene die op deze prille leeftijd al een liefje hebben, weten het wel. Gisteren was het Valentijn! En wij 

zouden jullie super coole actuele leiding niet zijn, moesten we hierover geen spel maken! Groot spel van 14u 

tot 17u30 aan onze lokalen.  

 

22 februari:  

Vandaag wordt een razendsnelle namiddag. We spelen vandaag een spel rond de snelste broers van het 

land. Ik presenteer u: het grote Borlée estafette spel. Groot spel van 14u tot 17u30 op het lokaal.  

 

29 februari:  

Vandaag is het geen vergadering voor de bevers… Maar jullie ouders zijn wel meer dan welkom om vanaf  

21u de heupen los te swingen op onze retrobeats. Vandaag is het namelijk: Tortel Rewind.  

 

7 maart:  

Toastje met zalm, Orvalleke… Vergis u niet, vandaag niet het grote Willy’ s en Marjettenspel. Integendeel, we 

gaan opzoek naar ‘meneer den alien’ in het grote NASA ruimtevaarderspel. Groot spel van 14u tot 17u30 aan 

onze lokalen.  

 

14 maart:  

Eet vandaag uw buik maar niet te rond, want vandaag is het onze welbefaamde koekjesverkoop! Wij komen 

vandaag rond in Wondelgem met lekkere koekjes aan schappelijke prijzen. Houd je bel dus maar in de gaten, 

want straks zijn we daar! Vergadering van 14u tot 17u30.  Verdere info volgt nog.  

 

21 maart:  

Tweet, tweet, tweet, tweet… De echte sociale mediaexperts onder jullie zullen wel weten van welke app dit 

geluidje afkomstig is: Twitter. Exact vandaag 14 jaar geleden werd Twitter opgericht. Daarmee: het Grote 

Twitterspel. Groot spel van 14u tot 17u30 aan onze lokalen.  

 

28 maart:  

Vandaag 116 jaar geleden was er voor het eerst een radio uitzending in België. U kan het al raden, vandaag: 

Het Grote eerste radio uitzending spel. Groot spel van 14u tot 17u30 op het lokaal. 

 

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   
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