
   
 

   
 

 

Scoutsgroep 204 e  FOS Open scouting  
De Tortels 

204e FOS De Tortels 
info@tortels.be 
Botestraat 98B/B001, 9032 Wondelgem 

 
BE72 0018 7824 1716 

www.204detortels.com 

Maandbrief Bevers: sept.-okt. 
 
Eindelijk, het is zover! Jullie scoutsavontuur is aangebroken en de eerste vergaderingen staan voor de deur…  
Via onze maandbrief ben je altijd mee met waar, wanneer en hoe de vergaderingen zullen verlopen. Wij staan 
alvast te springen voor een jaar vol pret!!! 
Tot snel! J 
 
17/09/2022 
Joepieee! Na een super leuke zomervakantie is het tijd voor de nog leukere jaarlijkse overgang. Vandaag 
worden enkel de bevertjes die van het 1ste jaar naar het 2de jaar overgaan verwacht. (dus geen nieuwe leden) 
We vliegen er meteen in met de vuilste vergadering van het jaar, om het jaar zo goed te kunnen starten. Zorg 
dus best voor bescherming in de auto, als u uw kind komt ophalen…  
De overgang zal doorgaan in de Zandbergen van 14u tot 18u.  
Tot dan, wij hebben er alleszins al suuuuper veel zin in! Jullie ook?   
 
24/09/2022 
Helaas is er vandaag geen vergadering, aangezien de leiding op SAAMdagen vertrekt. Een weekendje met 
alle leiding van de FOS over heel Vlaanderen. Maar niet getreurd, volgende vergadering wordt dubbel zo 
leuk! 
 
01/10/2022 
Voor de allerkleinste is eindelijk de eerste vergadering aangebroken. Vandaar dat er keileuke 
kennismakingsspelletjes zijn voorzien. 
Hmmm, wat ruik ik daar… de lekkere geur van een BBQ?  
Jazeker! Na de vergadering zijn jullie allemaal uitgenodigd op ons jaarlijks eetfestijn, dus vergeet jullie zeker 
niet in te schrijven. De vergadering gaat daarom uitzonderlijk door van 14u tot 17u op de lokalen. 
 
08/10/2022 
WHOOP! WHOOP!  
Vandaag zijn het kleine spelen. We zullen jullie wegwijs maken in de klassiekers zoals Dikke Berta, 
vlaggenrace, tiktak boem en nog zoveel meer… 
Weet jij zelf ook nog een keileuk spelletje? Laat het ons zeker weten, wij staan alvast te popelen! 
De vergadering gaat door op de lokalen van 14u tot 18u.  
 
15/10/2022 
Ook al zijn jullie nog zo klein, is het vandaag toch tijd voor jullie eerste grote spel. En dat zal geleid worden 
door niemand minder dan de 2 stoerste bevers van de beverleiding. Weet jij wie? 
Zet jullie maar alvast schrap voor alweer een dag vol pret op de lokalen van 14u tot 18u. 
 
22/10/2022 
BOEEEE!!!  … Was je verschoten?  
Ik anders wel, want op de scoutslokalen is het aan het spoken! Er vliegen geesten door de muren, heksen 
rond het dak en het bos zit vol met weerwolven. Dus vergeet je zeker niet te verkleden vandaag, want 
Halloween monsters houden niet zo van mensen. Maar als er 1 iets is waar ik echt bang van ben dan zijn het 
wel spinnen, hopelijk komen we die vandaag niet tegen…  
De griezelvergadering gaat door van 14u tot 18u. 
 
28/10/2022-30/10/2022 
PLAPL weekend. Dit is een scoutsweekend voor de oudste leden van elke tak, behalve bij de bevers. 
Aangezien de beverleiding keukenploeg is op dit weekend is er voor de bevertjes dus geen vergadering.  
 
Rusty/Noko (takleidster) : +32471086984  Bubbels/Griend : +32468245122 
Boule/Ani : +32472877393  Tic Tac/Parkiet : +32474055372                    
Keeo/Emippo : +32475846008 
 
 
 
 
 


