Januari en februari 2009
Beverkrant voor:

Vrijdag 23 januari.
Vanavond gaan we allerlei spelletjes
doen in groepjes tegen elkaar. Gaat jou
groepje winnen?

Hallo bevers, Het nieuwe jaar: 2009 is
al weer aangebroken en we beginnen
dus we beginnen weer met de maand
Januari. Deze maand hebben we weer
allerlei leuke programma’s geplant
staan. Ook komen er deze maand weer
een aantal nieuwe kinderen kijken of
ze ook bij de bevers willen komen.

Vrijdag 30 januari:
Vanavond staat in het teken van de
muziek, we gaan er niet alleen naar
luisteren, maar misschien ook wel zelf
muziek maken.
Vrijdag 6 februari:
Vanavond gaan we kijken hoe creatief
jullie zijn. We gaan vanavond
knutselen, we zijn benieuwd wat voor
mooie dingen jullie allemaal kunnen
maken!

Programma’s Januari en februari:
Vrijdag 2 januari:
Dit jaar gaan we feestelijk beginnen,
daarom hebben we deze eerste
groepsbijeenkomst een Nieuwjaarsbal.
We maken er een hele gezellige avond
van met alles wat je op een

Vrijdag 13 februari:
Vanavond gaan we lekker naar buiten.
We gaan een speurtocht lopen in het
thema winter, een winterspeurtocht
dus. Doe dus goede wandel schoenen
aan.

Vrijdag 9 januari:
Deze tweede groepsbijeenkomst van
2009 komen er nieuwe kinderen kijken
of ze het ook leuk vinden om bever te
worden. We gaan vanavond spelletjes
doen en misschien ook nog wel even
naar buiten.

Vrijdag 20 februari:
Het is al weer Carnaval, kom dus
allemaal leuk verkleed naar het hofke,
dan maken we er samen daar een
gezellige carnavalsavond van.
Vanavond beginnen we iets later, het
duurt van 18.00u tot 19.30 u.

Vrijdag 16 januari:
Vanavond gaan wij spelletjes doen die
jullie opa en oma vroeger speelden.
We gaan kijken of wij deze spelletjes
misschien tegenwoordig nog spelen of
niet meer.

Vrijdag 27 februari:
Vanavond hebben we een sportieve
avond geplant, we gaan naar de
gymzaal vanavond. Neem dus allemaal
je gymspullen mee!
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Januari en februari 2009
Telefoonnummers Beverleiding:
Belangrijke data:
20 februari
28 en 29 maart

begint om 18.00u
Weekend kamp!

Verjaardagen januari en februari
Thijn Hermans
Andrew van de Heuvel
Luc Jongen
Has van Berlo

21 januari
28 januari
2 februari
8 februari
Femke Hellings
xxxxxxxxxxxxx
(afmelden)
Jennifer Martens xxxxxxxxxxxxx
(ledenadministratie)
Chantal Hurkmans xxxxxxxxxxxxx
Marly Bakels
xxxxxxxxxxxxx
Sandra Rozendal xxxxxxxxxxxxx
Hans Bieleveld
xxxxxxxxxxxxx
Diana Boetzkes
xxxxxxxxxxxxx
‘t Hofke
549887

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

Mocht je de beverkrant kwijt zijn, deze
is ook na te lezen op onze web-site:
www.scoutingleonardus.nl
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