Beverkrant
Augustus en September 2014
Hallo Bevers
Vrijdag begint de scouting weer!!!
Wij hopen dat jullie een hele fijne
vakantie gehad hebben en weer zin
hebben om naar de scouting te
komen. Het zomerkamp was ook
zeer geslaagd en vooral leuk!!!
Foto’s zomerkamp:

Programma’s

Vrijdag 29 augustus
Omdat we elkaar nog niet zo goed
kennen…. gaan we vanavond
allerlei spelletjes doen zodat
iedereen weet wie wie is. Hopelijk
onthouden jullie de namen van
iedereen heel goed.

Vrijdag 5 september
Vandaag gaan we kijken hoe sportief
jullie zijn!!! We gaan namelijk
allemaal verschillende sporten
beoefenen. En dan kunnen we zien
wie er de beste sporters zijn…

Vrijdag 12 september
Vandaag gaan we een stukje
wandelen…, een tocht!!! Zorg dus
voor goede loop schoenen. Maar we
gaan niet alleen lopen we doen ook
nog leuke spelletjes tussendoor.

Vrijdag 19 september
Vanavond gaan we iets heel maar
dan ook heel leuks doen… We
gaan namelijk stoken!!! Een
vuurtje maken en iets lekkers
eten… Trek vooral kleren aan die
een beetje vies mogen worden.

Jarig jopjes:
Deze maanden zijn er geen
bevers jarig maar wel bijna
iedereen van de leiding:
10 augustus: Luc
23 augustus: Twan
9 september: Sandra
13 september: Anouk
17 september: Femke
Allemaal van Harte
Gefeliciteerd!
Hiep Hiep Hoera!

Beverleiding:
Lieke v.d. Eynden
Femke Dankers
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Luc Meulendijks
Anouk Santegoeds
Twan Duijmelinck
‘t Hofke

549887

Vrijdag 26 september
Deze avond blijven we gezellig op
het veld op ’t Hofke. We gaan
verschillende veldspelletjes doen….

Zaterdag 4 oktober
Vandaag komt de scoutshop mobiel
weer langs, deze is er van 13:30 tot
15:30. Hier kan je weer o.a.
uniformen, dassen en klompjes
halen.

Afmelden
Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter telefonisch of per sms
wordt afgemeld indien hij/zij niet
kan komen. Afmelden kan bij Lieke.
Indien Lieke niet bereikbaar is, kunt
u haar voicemail inspreken of
iemand anders van de beverleiding
benaderen.

