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Maandbrief bevers: februari 
 
 
Na een maandje weg geweest te zijn, staan we er alle 4 weer. Boule en Keeo zijn terug van de partij! 
Ze hebben er super veel zin in en ze kijken er naar uit om jullie terug te zien. Lees maar snel verder 
en ontdek wat we allemaal gaan doen deze maand! 
 
 
5 februari:  
Zwemmen we de oceaan over? Neen. Vliegen we naar de maan? Ook niet. Wat gaan we dan 
eigenlijk doen vandaag? Wat ik wel weet, is dat mijn leiding mij verwacht om 14u aan het lokaal 
en mijn mama en papa mogen mij terug ophalen om 17u30.  
 
 
12 februari:  
Vandaag zijn we de 12de februari, morgen de 13de februari en maandag de 14de… Wacht eens 
even? Dat wil zeggen Valentijn! Kunnen jullie al raden wat we gaan doen?  
De vergadering gaat door van 14u tot 17u30 op ons lokaal. Leg je haartjes wat goed, poets je 
tanden voor een frisse adem en ontdek wat Cupido in petto heeft voor ons! 
 
 
18-19 februari:  
De proefnacht! Hebben jullie ook zoveel zin in een slaapfeestje? Wij wel! Jullie worden 
vrijdagavond 18 februari om 18.30u verwachten aan het lokaal in perfect uniform! 19 februari 
om 11.30u worden jullie terug opgehaald door jullie ouders. Neem je pyjama, een matje, een 
slaapzak, een kussen en je goed humeur mee! Verder info volgt nog. 
 
 
26 februari:  
EINDELIJK! Vandaag doen we voor het eerst dit jaar een creanamiddag! Whoohooo! Voor al die 
creatievelingen onder jullie werd het weleens tijd om creatief bezig te zijn. Jullie zijn welkom 
vanaf 14u tot 17u30 op het lokaal. 
 

 

Nog een prangende vraag? Stuur een mailtje naar cavia@tortels.be (Boule) of spreek de 
beverleiding aan op de scouts. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


