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Maandbrief bevers: september 
 
Het is ein-de-lijk zover, het scoutsavontuur kan beginnen. Deze maand zijn er helaas 
(uitzonderlijk) niet zoveel vergaderingen gepland voor de bevers L Maar niet getreurd, want na 
een zachte start gaan we er helemaal invliegen met de bevertjes! De leiding heeft er al 
suuuuperveel zin in, jullie ook toch? Hieronder kan je al eens lezen wat we van plan zijn, tot dan! 
 
 
11 september: 
Helaas pindakaas! Vandaag is het overgang voor de oudere takken, dat wil zeggen dat er 
vandaag voor de bevers GEEN VERGADERING is. Maar… we zien jullie volgende week én 
daar kijken we heel hard naar uit! 
 
18 september: 
Ohzo spannend, vandaag leren we elkaar allemaal kennen! We spelen daarom leuke 
kennismakingsspelletjes maar daarnaast maken we ook kennis met de scouts. Hoe moet ik in 
de u-formatie staan, wat moet ik doen als de leiding ‘Kaya’ roept? Dat ontdekken we allemaal 
vandaag! We starten om 14u00 en zeggen vaarwel om 18u00. We spreken af aan het lokaal 
(d.w.z. aan de Zulle/op het grote veld). 
 
25 september: 
Vorige week hebben we zóveel ontdekt, dat was leuk! De leiding gaat dit weekend op 
Saamdagen, dat is een weekendje met alle leiding van de FOS over heel Vlaanderen! Helaas is 
er daarom vandaag geen scouts, maar wat jij wel kan doen is al eens nadenken over welke 
spelletjes jij fijn vindt om te spelen. Kom je het volgende week eens in ons oor fluisteren? Tot 
dan!  
 
2 oktober: 
Was jij deze ochtend ook al zo vroeg wakker? Ik wel, want ik had echt keiveel zin om naar de 
scouts te gaan! Hopelijk zijn jullie vandaag ook zo knetterenthousiast. We spelen kleine spelen 
(dat zijn echte scoutsklassiekers zoals Dikke Berta, Tikkertje, Tiktakboem, Napoleon, etc…) 
Psst.. Weet jij nog een leuk spelletje? Dat is niet het enige goede nieuws, vandaag vindt ook het 
eetfestijn plaats! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven (informatie volgt nog). De vergadering 
gaat door van 14u00 tot 17u00 aan het lokaal, tot dan! 
 
Nog een prangende vraag? Stuur een mailtje naar cavia@tortels.be (Boule) 

 
Boule (takleidster) :  +32 476 23 65 62      
Keeo         :  +32 476 66 17 90 
Rebo   :  +32 468 12 50 47 
Bubbels  :  +32 468 35 36 43        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


